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Link do produktu: https://www.kasy24.com/posnet-mobile-online-gprs-z-karta-sim-p-806.html

POSNET MOBILE ONLINE
GPRS Z KARTĄ SIM
Cena brutto

2 199,00 zł

Cena netto

1 787,80 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

POSNET

Opis produktu
Posnet Mobile ONLINE z modemem GPRS z kartą SIM
Z uruchomioną usługą przesyłu danych do CRK przez T-Mobile (uruchomienie karty/usługi nie będzie wymagało dodatkowych
formalności, ani czynności, będzie następowało automatycznie, tuż po inicjalizacji przesyłu danych)
* Koszty uruchomienia i przesyłu danych wliczone w cenę urządzenia. Okres eksploatacji karty - 80 miesięcy

Małe jest … funkcjonalne

Kasa Mobile Online jest mała, ale bardzo wydajna. Pozwoli Ci wydrukować 8 000 paragonów bez dodatkowego zasilania. Poza
zasilaniem sieciowym kasę Mobile Online naładujesz za pomocą kabla USB podłączonego do komputera lub ładowarki
samochodowej. Co więcej, na paragonach możesz zaprojektować logo lub nazwę swojej firmy.

Kto pracuje na Mobile ONLINE

Ze względu na nowatorskie wzornictwo, kasę Mobile Online doceniają klienci, którzy stawiają na design i cenią nowinki
technologiczne.
Kasa sprawdza się w gabinetach lekarskich, kancelariach prawnych i wszelkich małych lub mobilnych punktach handlowych,
gdzie ważna jest ergonomia, czyli przemyślane wykorzystanie każdej wolnej przestrzeni.
Idealnie nadaje się do pracy na parkingu lub w wypożyczalni, dzięki możliwości wprowadzenia dziesięciu cenników,
definiowania asortymentu czy ustawiania cenników wg dni tygodnia.

Ubierz swoją kasę
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Dla zabezpieczenia kasy Mobile ONLINE polecamy eleganckie, skórzane etui. Możliwość wyboru jasnej lub ciemnej wersji
kolorystycznej dodatkowo ozdobi Twoje urządzenie.

Najważniejsze funkcje:

ONLINE
Urządzenie fiskalne, które komunikuje
się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK ,
inaczej Repozytorium) prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. CRK będzie gromadzić szereg
danych m. in.: raporty dobowe, paragony
fiskalne, dokumenty niefiskalne,
zdarzenia a także informacje
o dokonanych przeglądach okresowych.

MECHANIZM DRUKUJĄCY
"WRZUĆ I DRUKUJ"
System szybkiej wymiany papieru „dropin - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą
obsługę i wydajną pracę.

NIP NABYWCY NA
PARAGONIE
Możliwość wydruku NIP nabywcy
w fiskalnej części paragonu. Według
obecnych przepisów NIP nabywcy
możemy drukować na paragonach
o wartości do 450 PLN lub 100 EUR.
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ROZBUDOWANA FUNKCJA
PRZYPOMNIEŃ
Użytkownik ma możliwość
zaprogramowania dowolnych
przypomnień w urządzeniu. Dzięki temu
we wskazanym czasie wyświetli się
i zostanie wydrukowany żądany
komunikat np. o konieczności wykonania
raportu miesięcznego, dniu płatności
podatku, czy urodzinach kierowniczki.

SZEROKI PAPIER
Wydruki na papierze o szerokości 57 mm
sprawiają, że paragony są bardziej
czytelne, i krótsze, dzięki czemu rzadziej
wymieniamy rolkę papieru.

USŁUGI CZASOWE PARKING
& WYPOŻYCZALNIA
Funkcja służąca do rejestracji
i rozliczania usług czasowych. Kasa
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automatycznie wylicza opłatę za daną
usługę w zależności od czasu jej trwania.
Paragon jest drukowany na podstawie
wcześniej wystawionego kwitu np. za
parkowanie, czy wypożyczenie kajaka.

WERSJE KOLORYSTYCZNE
Urządzenie dostępne jest w kilku
wersjach kolorystycznych obudowy.

Czytelny wyświetlacz
Posiada czytelne wyświetlacze z dużą i
wyraźną czcionką po stronie sprzedawcy
i klienta. Przyjazne dla oka kolory nie
męczą wzroku podczas wielogodzinnej
pracy.

WYDAJNY AKUMULATOR
Zastosowanie litowo-jonowego
akumulatora o dużej pojemności
dodatkowo zabezpieczy urządzenie
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podczas pracy w terenie.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
MODUŁ: GPRS (Z KARTĄ SIM Z ANTENĄ ZEWNĘTRZNĄ) , GPRS (Z KARTĄ SIM Z ANTENĄ WEWNĘTRZNĄ)

DANE TECHNICZNE
Urządzenie Online - tak
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Pamieć chroniona - karta microSD / microSDHC - 4GB
Eurofiskalizacja - możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie
rejestrował sprzedaż

Bazy danych
Stawki VAT - 7 (A...G)
Liczba PLU - 4000
Nazwa towarów - 40 znaków
Dodatkowe kody kreskowe - brak
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 - termiczny Seiko "drop in - wrzuć i drukuj"
Liczba znaków w wierszu - 40
Szerokość papieru - 57 mm
Długość rolki papieru - 14 m
Szybkość wydruku - 22 linie/s

Komunikacja
Porty standardowe - 1 x RS232, 1 x USB
Szuflada - brak
Obsługiwane urządzenia - komputer, skaner, waga, modem

Wymiary, waga, temperatury
Wymiary - 85.4 x 48.5 x 162 mm (szer. x wys. x dł.)
Waga - 410 g
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