Dane techniczne
Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu - tak
Informatyczny Nośnik Danych - Karta 4GB SD/SDHC
Eurofiskalizacja
Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował
sprzedaż.

Bazy danych
Stawki VAT - 7 (A...G)
Liczba PLU - 10 000 / 15 000 (opcja)
Nazwa towarów - 40 znaków
Dodatkowe kody kreskowe - 12 000
Max. liczba kodów do PLU - 20
Zestawy towarów / wielopaki - 6 000
Notatnik - 1 000 PLU
Kasjerzy - 16
Opakowania - 65
Formy płatności - 35 w tym 20 walut
Rabaty / narzuty - 35
Rabaty czasowe - 8
Jednostki miary - 10
Klawisze skrótu - 42 (3x14)
Grupy towarowe - 100
Formaty kodów ważonych - 10
Opisy wpłat / wypłat - 10
Opisy towarów - 50
Obsługa błędów - 20
Kwity parkingowe - brak
Bufor pozycji paragonowych - 20 000

Mechanizm drukujący
Typ mechanizmu drukującego - 1 termiczny typu "drop-in - wrzuć i drukuj"
Liczba znaków w wierszu - 40
Szerokość papieru - 57 mm
Długość rolki papieru - 60 m
Szybkość wydruku - do 47 linii/s
Obcinacz papieru - tak

Wyświetlacze
Wyświetlacz operatora – Graficzny 240x64 pikseli, podświetlany
Wyświetlacz klienta - Graficzny 240x64 pikseli, podświetlany

Klawiatura
Liczba klawiszy klawiatury
- mechaniczna
- silikonowa z podświetleniem (opcja)

Komunikacja
Porty standardowe
Ethernet
1xUSB (host)
4xRS232
Porty dodatkowe
WiFi (opcja)
GPRS (opcja)
2xRS232 i 1xPS2 (po zastosowaniu multipleksera)
Szuflada 6V, 12V, 18V, 24V
Obsługiwane urządzenia:
komputer, skaner (USB / RS / PS2), waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa,
multiplekser, modem GPRS, waga zintegrowana, czytnik magnetyczny, pendrive, terminal
płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring
Komunikacja z komputerem - on-line, bez przerywania pracy kasjera

Zasilanie
Zasilacz - 230V
Wbudowany akumulator - Li-ion 7,2 V / 2150 mAh
- Li-ion 7,2 V / 5200 mAh (opcja)

Wymiary, waga, temperatury
Wymiary - 159 x 133 x 225 mm (szer. x wys. dł.)
Waga ~1,3kg (bez papieru)
Zakres temperatur pracy - 5 – 40oC

Inne
Wyposażenie dodatkowe






Szuflada kasowa Posnet SKL
Szuflada kasowa flip-top
Szuflada kasowa duża i średnia
Multiplekser
Silikonowa nakładka

Najważniejsze funkcje


Funkcja kaso-wagi











Obsługa terminala kart płatniczych
Multikomunikacja: Ethernet, WiFi, GPRS
USB z obsługą skanera kodów, czytnika kart magnetycznych, pendrive i hub USB
NIP nabywcy z kontrolą kwoty paragonu
Statystyki sprzedaży (np. alkohole) prowadzone oddzielnie za każdy rok
Indywidualny tryb sprzedaży dla każdego kasjera
Kody dodatkowe z przypisaną ceną sprzedaży
Przypomnienia o raporcie dobowym i okresowym
Programowanie przypomnień np. o obowiązkowym przeglądzie technicznym, dniu
płatności podatku, urodzinach kierowniczki

