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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Thermal HS EJ

Thermal FV EJ

250 000
do 40 znaków + dodatkowa linia opisu
7 (A...G)

250 000
do 40 znaków + dodatkowa linia opisu
7 (A...G)

wyświetlacz operatora

wspólny z wyświetlaczem klienta

alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków (w wersji LCD
wyświetlacz operatora wspólny z wyświetlaczem
klienta)

wyświetlacz klienta

alfanumeryczny LCD 4 x 20 znaków
z regulacją kontrastu i podświetlenia

numeryczny LED 8 lub 10 znaków

jeden mechanizm termiczny
40
57 mm
47 linii/s (150 mm/s)
100 m
w opcji

jeden mechanizm termiczny
40
57 mm
20 linii/s
100 m
-

BAZY DANYCH
liczba PLU
nazwa towaru
stawki VAT

WYŚWIETLACZE

alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków z regulacją
kontrastu i podświetlenia
alfanumeryczny VFD 2 x 20 znaków

MECHANIZM DRUKUJĄCY
C

M

Y

CM

MY

typ
ilość znaków w wierszu
szerokość papieru
szybkość wydruku
długość rolki
obcinacz

INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH (kopia elektroniczna)

CY

typ

karta SD/SDHC

karta SD/SDHC

1 x USB
2 x RS232
bluetooth po dołączeniu modułu RSBT2
interfejs napięciowy 6V

1 x USB
1 x RS232
bluetooth po dołączeniu modułu RSBT2
interfejs napięciowy 5V

230V / 24V / 2A
zapewniający wydruk min. 6000 linii

230V / 24V / 2A
zapewniający wydruk min. 6000 linii

150 x 295 x 272 mm (szer. x wys. x dł.)
~ 3,5 kg

196 x 255 x 278 mm (szer. x wys. x dł.)
~ 2,2 kg

CMY

K

ZŁĄCZA
komunikacja z PC
sterowanie szufladą

ZASILANIE
zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator

WYMIARY I WAGA
wymiary
waga

WAŻNE FUNKCJE
• kopia elektroniczna paragonu • zmiana waluty ewidencyjnej („eurofiskalizacja”) • drukowanie faktur
VAT • monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu) • wydruk kodów
kreskowych na paragonach (numer systemowy) • dodatkowa linia opisu dla każdej pozycji na paragonie • przypominanie o przeglądzie okresowym • system raportów i wydruków umożliwiający obsługę
transakcji elektronicznych

Przedstawiciel Posnet:

ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa tel.: (022) 868 68 88
posnet@posnet.com INFOLINIA 0 800 120 322 www.posnet.com
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szybka obsługa klienta

bezpieczeństwo danych

drukarka fiskalna
Posnet Thermal HS EJ

C

M

Y

drukarki fiskalne Posnet Thermal FV EJ
z wyświetlaczami LED i LCD

CM

MY

CY

CMY

K

Drukarki fiskalne z kopią elektroniczną paragonu
- nowa jakość w obsłudze sprzedaży

Korzzyści ze
Korzyści
ze stosowania
stosowania urządze
urządzeń Posnet
z kopią elektroniczną paragonu
paragon

Drukarki fiskalne POSNET

Thermal HS EJ oraz Thermal FV E
EJ wyznaczają nowy standard
w segmencie urządzeń fiskalnych. Zastosowanie w urządzeniach technologii zapisu danych na
Informatycznym Nośniku Danych (kopia elektroniczna) pozwala za
zastąpić tradycyjne, drukowane
kopie paragonów zapisem elektronicznym na karcie SD lub SDHC.
metrowej rolki papieru oryginału, która
Na uwagę zasługuje również możliwość zastosowania 100 metrowe
zmniejsza częstotliwość wymiany papieru. Nowe rozwiązania dają ich użytkownikom duże korzyści
oraz oszczędności.

czytelny, 4-liniowy
wyświetlacz klienta

Na małej karcie SD o pojemności 2GB można zapisać zawartość co najmniej 3330 standardowych rolek papieru. Karta umożliwia szybki i łatwy dostęp do zarchiwizowanych danych
i obsługiwana jest przez wiele rodzajów urządzeń, umożliwiających odczyt, kopiowanie i archiwizowanie danych.

Posnet Thermal FV EJ - kolejna wersja najpopularniejszej drukarki fiskalnej w Polsce, przystosowana do długotrwałej pracy w placówkach handlowych i usługowych o dużym natężeniu ruchu
(supermarkety, stacje benzynowe, gastronomia itp.). Cechuje ją wysoka wytrzymałość
i niezawodność.
tykana dbałość o detale podkreślają luksusowy i ekskluzywny charakter tego urządzenia. Konstrukcja drukarki została oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych
z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości.
Drukarka Thermal HS wyposażona jest w wysokiej klasy cichy i wydajny termiczny mechanizm
drukujący, który gwarantuje komfortową pracę oraz bardzo dużą szybkość wydruku do 47 linii/s.
Funkcjonalność urządzenia rozszerzono o możliwość wydruku faktur VAT. Ponadto drukarka posiada
w standardzie 42 formatki niefiskalne takie jak transakcje elektroniczne, doładowania GSM itd.
Opcjonalnie drukarka może być wyposażona w obcinacz papieru, co znacznie usprawnia
wydawanie paragonów i przyspiesza obsługę klientów.
Na uwagę zasługuje duży, czytelny, 4-liniowy wyświetlacz klienta, który pokazuje szczegółowe
informacje o sprzedanych towarach, udzielanych rabatach oraz innych operacjach wykonywanych na stanowisku kasowym. Dużą zaletą jest możliwość wymiany akumulatora bez rozkręcania
urządzenia.

Kopia elektroniczna paragonu pozwala zmniejszyć koszty ponoszone na materiały eksploatacyjne (rolki kasowe), oraz zlikwidować problemy logistyczne i wydatki związane z przechowywaniem papierowych kopii paragonów przez okres 5 lat.

Łatwość przechowywania

Drukarki fiskalne Posnet Thermal to urządzenia wielowalutowe, umożliwiające wielokrotną zmianę
waluty ewidencyjnej, w której pracuje moduł fiskalny (przygotowane na eurofiskalizację).

Posnet Thermal HS EJ - najnowsza drukarka fiskalna POSNET. Nowoczesne wzornictwo i niespo-

Oszczędność

Weryfikacja autentyczności danych
karta SD lub SDHC informatyczny nośnik
danych

Zabezpieczenie elektroniczne umożliwia weryfikację autentyczności danych również bez udziału
urządzenia fiskalnego z którego pochodzą. Oznacza to możliwość tworzenia kopii
bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo danych
Możliwość tworzenia dowolnej ilości kopii bezpieczeństwa na dowolnych nośnikach danych
(płyty CD, DVD, komputer, dyski przenośne, pendrive, itp.), również w trybie on-line bez przerywania pracy kasjera i wyjmowania karty SD z urządzenia.

Płynność sprzedaży
W przypadku zapełnienia, uszkodzenia bądź braku karty SD (Informatycznego Nośnika Danych),
można nieprzerwanie rejestrować sprzedaż przez okres 3 dni. Dane gromadzone są w pamięci
podręcznej urządzenia.

Szybsza obsługa klientów
podświetlana klawiatura
dotykowa

Zastosowanie 100 metrowej rolki oryginału (trzykrotnie dłuższej od dotychczasowej), gwarantuje
szybszą i bardziej płynną obsługę klientów.

