Zakład Usługowo - Handlowy Wojciech Zając
ul. Ogrodowa 32/6
41-940 Piekary Śląskie

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ
z kopią elektroniczną kolor
ciemny
Producent:

POSNET - POLSKA S.A.

IDMG:

A00123
Cena brutto:

1 597,77 PLN

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ to najmniejsza i najlżejsza kasa fiskalna na rynku.
Bez trudu mieści się w podręcznej torbie, a nawet w kieszeni.
Mobile HS EJ to urządzenie wysokiej jakości, zaprojektowane i wykonane z niezwykłą
dbałością o detale.
Wyjątkowo prosta obsługa, małe gabaryty i wytrzymała bateria czynią z niej doskonałe
urządzenie do długotrwałej pracy mobilnej.
Liczba kas w promocji ograniczona !
Fiskalizacja gratis
Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ to najmniejsza i najlżejsza kasa fiskalna na rynku.
Bez trudu mieści się w podręcznej torbie, a nawet w kieszeni.
Mobile HS EJ to urządzenie wysokiej jakości, zaprojektowane i wykonane z niezwykłą dbałością o detale.
Wyjątkowo prosta obsługa, małe gabaryty i wytrzymała bateria czynią z niej doskonałe urządzenie do długotrwałej pracy mobilnej.

Fiskalizacja gratis
Najważniejsze cechy produktu

Małe rozmiary i waga
Kopia elektroniczna paragonu (karta microSD/microSDHC)
Wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację)
Wyświetlacze dla klienta i dla operatora 2x16 znaków
Złącza: 1 x RS232, 1 xUSB
Wytrzymała bateria pozwalająca na wydruk nawet do 50 tys. wierszy paragonu
Łatwa wymiana papieru - system wrzutowy
Przypominanie o przeglądach

Polecana dla
ośrodki szkolenia kierowców,
handel mobilny, przenośny, obwoźny,
gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie,
parkingi i wypożyczalnie,
sezonowe punkty sprzedaży,
sklepy internetowe,
niewielkie punkty handlowo usługowe,
zakłady pogrzebowe,
salony fryzjerskie,
kioski i punkty prasowe.
Tabela cech
Eurofiskalizacja

http://sklep.comservice.pl

Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej
moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż

Zakład Usługowo - Handlowy Wojciech Zając
ul. Ogrodowa 32/6
41-940 Piekary Śląskie

Mechanizm drukujący

Jeden mechanizm termiczny, Wrzutowy system
wymiany papieru, Szerokość papieru: 57mm, Długość
rolki: 14 metrów, 40 znaków w wierszu, Szybkość
wydruku: 22 linie/s

Wyświetlacz klienta

Alfanumeryczny LCD z podświetleniem, 2 x 16 znaków

Wyświetlacz operatora

Alfanumeryczny LCD z podświetleniem, 2 x 16 znaków

Komunikacja

1 x RS232, 1 x USB

Zasilanie / pobór mocy

Wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 50 000
wierszy paragonu, Zewnętrzny zasilacz 230V AC /
10-15V DC / 15W

Wymiary i waga

85 x 46 x 158 mm (szer. x wys. x dług.), ~ 400 g (z
papierem)

Zakres temperatur pracy

0 ? 40oC

Baza towarowa

4 000 nazw towarów, Do 40 znaków nazwy towaru

Stawki podatkowe

7 programowalnych stawek (A..G)

Wyposażenie dodatkowe

Ładowarka samochodowa 12V / 24V / 48V (opcja)

Ilość pozycji na paragonie

do 255

Formy płatności

Gotówka, Karta (z dodatkowym opisem), Czek (z
dodatkowym opisem), Bon (z dodatkowym opisem),
Kredyt (z dodatkowym opisem), Waluta (z
dodatkowym opisem)

Rabaty

Rabat kwotowy do pozycji paragonu, Rabat
procentowy do pozycji paragonu, Rabat kwotowy do
całego paragonu, Rabat procentowy do całego
paragonu

Raporty fiskalne

Raport dobowy, Raport okresowy, Raport okresowy
miesięczny, Raport okresowy rozliczeniowy

Raporty niefiskalne

Raport zmianowy, Raport wpłaty do kasy, Raport
wypłaty z kasy, Raport stanu kasy, Raport kasy,
Podsumowanie sprzedaży, Miesięczne podsumowanie
sprzedaży, Raport bazy towarowej, Raport towarów
zablokowanych, Raport serwisowy, Raport zmiany
stawek PTU, Raport zmiany czasu, Raport kasjera

Najważniejsze funkcje

Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalej
archiwizacji (EJ), Zmiana waluty ewidencyjnej
(eurofiskalizacja), Dodatkowa linia opisu dla każdej
pozycji na paragonie, Pełna obsługa operacji
parkingowych, Kalkulator, Przypominanie o
obowiązkowym przeglądzie okresowym, Sygnalizacja
konieczności wykonania raportu dobowego

Urządzenia z kopią
elektroniczną paragonu

Tak

Informatyczny Nośnik
Danych

Karta 4GB microSD/microSDHC

http://sklep.comservice.pl

