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Link do produktu: https://netlan24.pl/mobile-online-wersja-z-modulem-wifibluetooth-kolor-jasny-p-221.html

MOBILE ONLINE wersja z
modułem WiFi/Bluetooth
(kolor jasny)
Cena brutto

1 843,77 zł

Cena netto

1 499,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu

Dane techniczne

Wersja urządzenia: ONLINE

Pamięć chroniona: karta micro SD/micro SDHC - 4GB

Komunikacja z CRK: tak

Eurofiskalizacja: możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował
sprzedaż (np. euro)

Bazy danych

Stawki VAT: 7 (A...G)

Liczba PLU: 4000

Nazwa towarów: 40 znaków

Dodatkowe kody kreskowe: brak
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Max. liczba kodów do PLU: brak

Zestawy towarów / wielopaki: brak

Notatnik: brak

Kasjerzy: 8

Opakowania: 16

Formy płatności: 16 (w tym 8 walut)

Rabaty / narzuty: 8

Rabaty czasowe: brak

Jednostki miary: 5

Klawisze skrótu: 10

Grupy towarowe: 16

Formaty kodów ważonych: 10

Opisy wpłat / wypłat: 10

Opisy towarów: brak

Obsługa błędów: 10

Bufor pozycji paragonowych: brak

Mechanizm drukujący: Typ mechanizmu drukującego

System szybkiej wymiany papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.
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Liczba znaków w wierszu: 40

Szerokość papieru: 57 mm

Długość rolki papieru: 14 m

Szybkość wydruku: 22 linie/s

Wyświetlacze: Wyświetlacz operatora

LCD 2x16 alfanumeryczny, podświetlany: Wyświetlacz klienta

LCD 2x16 alfanumeryczny, podświetlany: Klawiatura

Liczba klawiszy klawiatury: 19 w tym 10 programowalnych

Komunikacja: Porty standardowe

1 x RS232 (port RS232 nie jest dostępny w przypadku zastosowania w kasie wewnętrznego modemu 3G ),
1 x USB

Porty dodatkowe: moduł WiFi/Bluetooth lub modem 3G (z anteną wewnętrzną lub zewnętrzną)

Szuflada: brak

Obsługiwane urządzenia: komputer, modem, skaner, waga, terminal płatniczy

Komunikacja z komputerem: on-line, bez przerywania pracy kasjera

Zasilanie: Zasilacz

zewnętrzny
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Wbudowany akumulator: Li-ion 7,4V/2150 mAh

Port USB: 1

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary: 85,4 x 48,5 x 162 mm (szer. x wys. x dł.)

Waga: ~ 410 g

Inne
Najważniejsze funkcje

najmniejsza i najlżejsza kasa fiskalna
pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację)
grafika na paragonach: w nagłówku i stopce każdego paragonu i wydruku z kasy można wydrukować dowolną, czarnobiałą grafikę. Może to być np. logo sklepu lub reklama. Samodzielnie twórz i wgrywaj własną grafikę z użyciem
programu Posnet Grafik
wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
czytelne wyświetlacze dla klienta i operatora
wytrzymała bateria pozwalająca na wydruk nawet do 50 tys. wierszy paragonu
łatwa wymiana papieru - system wrzutowy „drop-in”
system mocowania pozwalający na przytwierdzenie kasy w miejscu pracy (np. w samochodzie)
komunikacja on-line z programem magazynowym
przypominanie o obowiązkowym przeglądzie technicznym i niewykonanym raporcie dobowym

Wyposażenie dodatkowe

pokrowiec (tekstylny)
etui (skórzane)
ładowarka USB samochodowa
wersje kolorystyczne (biała, grafitowa)
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