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Link do produktu: https://www.kasy24.com/posnet-mobile-online-wifi-p-798.html

POSNET MOBILE ONLINE WIFI
Cena brutto

1 844,00 zł

Cena netto

1 499,19 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

POSNET

Opis produktu

Kasa fiskalna Posnet Mobile Online Wifi

Kasa fiskalna Posnet Mobile Online
Szukasz wysokiej jakości terminala mobilnego, który odznacza się nowoczesnym i eleganckim designem oraz
funkcjonalnością? W takim razie przygotowaliśmy coś specjalnie dla Ciebie! Kasa fiskalna Posnet Mobile Online z
możliwością łączenia się z Centralnym Rejestrem Kas za pomocą WiFi to najmniejsza na rynku kasa fiskalna online, która
pomoże Ci prowadzić działalność gospodarczą, gdziekolwiek chcesz. Jest to wydajne, funkcjonalne i wygodne rozwiązanie dla
biznesu.

Kasa Mobile Online – wysokiej jakości urządzenie od Posnet
Prowadzisz mobilny punkt sprzedaży? A może zależy Ci na wygodzie obsługi terminala? Odpowiedzią na Twoje potrzeby
będzie kasa Mobile Online od renomowanego producenta drukarek i kas fiskalnych – marki Posnet. Urządzenie to doskonale
sprawdzi się w gabinetach lekarskich czy kancelariach adwokackich, jak również w wypożyczalni samochodów, na parkingu
oraz w samochodach świadczących usługi przewozowe. Rozwiązanie to szczególnie polecamy wszędzie tam, gdzie duże
znaczenie ma oszczędność przestrzeni.

Kasa Posnet – duże możliwości w niewielkim rozmiarze
Dostępna w naszej ofercie kasa fiskalna to najmniejszy model dostępny na rynku, dzięki czemu świetnie spełnia swoje zadanie
w mobilnych punktach sprzedaży produktów lub usług o ograniczonej przestrzeni. Jesteśmy przekonani, że przypadnie do
gustu każdemu miłośnikowi nowoczesnego designu oraz nowinek technologicznych, a przy tym zachwyci swoją
funkcjonalnością. Zainteresowała Cię nasza oferta? Zapraszamy do kontaktu!
Wrzuć ją do teczki lub wsadź do kieszeni. To najmniejsza kasa fiskalna ONLINE na rynku, z którą udasz się w dowolne
miejsce, by sprzedać swoje usługi lub produkty.
Teraz dodatkowo została wyposażona w bezprzewodowe interfejsy komunikacyjne. Do wyboru użytkownika jest moduł
WiFi/Bluetooth lub modem GPRS i kartą SIM.

POŁĄCZ SIĘ Z CRK
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Każda kasa MOBILE ONLINE wyposażona jest w bezprzewodowy interfejs komunikacyjny za pomocą którego można
skomunikować się z CRK. Dostępne są 3 wersje:
z WiFi
ze zintegrowanym modemem GPRS i kartą SIM (antena wewnętrzna) - mobilne, kompaktowe rozwiązanie dla
użytkowników chcących przesyłać dane do CRK poprzez sieć GSM
ze zintegrowanym modemem GPRS i karta SIM (antena zewnętrzna) - mobilne rozwiązanie dla użytkowników chcących
przesyłać dane do CRK poprzez sieć GSM. Wersję z anteną zewnętrzną rekomendujemy wszędzie tam, gdzie siła
sygnału sieci GSM jest ograniczona.
Standardowo każda kasa wyposażona jest również w kartę sieciową na USB. Wybierz taki rodzaj kasy, który najbardziej
będzie odpowiadał Twojej działalności.

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.
Wymiana papieru zajmuje kilka sekund. Polega na wykonaniu trzech, prostych ruchów: otwierasz - wrzucasz papier zamykasz. I możesz pracować dalej.

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

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
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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.

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
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
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akumulatora o dużej pojemności
dodatkowo zabezpieczy urządzenie
podczas pracy w terenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
KOLOR: BIAŁY , CZARNY

DANE TECHNICZNE
Urządzenie Online - tak
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
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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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