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Link do produktu: https://gvc.pl/drukarka-fiskalna-posnet-thermal-xl-bon-na-100-zl-p-39694.html

Drukarka fiskalna POSNET
Thermal XL+ bon na 100 zł
Cena brutto

3 078,00 zł

Cena netto

2 502,44 zł

Cena poprzednia

3 498,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

POSNET

Opis produktu
KUP DRUKARKĘ A DOSTANIESZ 100zł na zakupy w naszym sklepie lub rabat.

Posnet Thermal XL
Diament wśród drukarek
Posnet Thermal XL to najmniejsza stacjonarna drukarka fiskalna drukująca grafiki i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach
niefiskalnych!
+ program do fakturowania WF-MAG gratis
Urządzenie łączy w sobie nowoczesne funkcje, design, a także sprawdzone rozwiązania. Jest kontynuacją linii drukarek fiskalnych Thermal, które od prawie
dwudziestu lat są obecne na rynku i cieszą się zaufaniem klientów.
Posnet Thermal XL występuje w trzech wersjach konstrukcyjnych z wyświetlaczami: standardowymLCD (na chorągiewce), wolnostojącym
LCD oraz wbudowanym w pokrywę drukarki OLED.
ZOBACZ ANIMACJĘ 3D

Grafika i kody 2D
na paragonach
i fakturach VAT

Trzy różne wersje
wyświetlacza

Wyjątkowy
mechanizm drukujący

Drukarka występuje z trzema wersjami
Teraz możesz wydrukować dowolną czarno-białą
wyświetlacza: standardowym, kompaktowym oraz
grafikę oraz kod 2D na każdym paragonie, fakturze i wolnostojącym.
wydruku niefiskalnym.

Nowoczesny i bardzo wytrzymały mechanizm
drukujący pozwala na bardziej efektywną pracę
kasjera.

Szeroka gama
wydruków niefiskalnych

Wyjątkowo małe
rozmiary i waga

Kompatybilność z większością szuflad

Wykorzystaj 40 znaków w wierszu oraz możliwość
formatowania czcionek i generuj dowolne wydruki
niefiskalne.

Kompaktowa konstrukcja oraz wyjątkowo małe
gabaryty pozwalają na dowolne zaprojektowanie
stanowiska kasjerskiego.
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Konfigurowalne napięcie sterowania pozwala na
współpracę z szufladami z różnymi interfejsami
napięciowymi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Program: Brak , Small Bussiness (+ 199,00 zł ), Subiekt GT 3 stanowiska (+ 199,00 zł ), Subiekt GT 3 stanowiska (+ 199,00 zł
), Subiekt nexo 1 stanowisko (+ 199,00 zł )
Wyświetlacz: Sztyca 2 liniowy na obudowie , Sztyca 2 liniowy wolnostojący (+ 123,00 zł ), Wyświetlacz OLED w obudowie
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