
Przedstawiciel Posnet:

BAZY DANYCH

liczba PLU 
nazwa towaru 
stawki VAT

INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH (kopia elektroniczna) 

ZŁĄCZA

ZASILANIE

WYMIARY I WAGA

wyświetlacz operatora

wyświetlacz klienta

wspólny z wyświetlaczem klienta

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

typ 

ilość znaków w wierszu 
szerokość papieru 
szybkość wydruku 
długość rolki
obcinacz 

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

karta SD/SDHC (min. 2GB)typ

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

komunikacja z PC

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

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

wymiary
waga

WYŚWIETLACZE

MECHANIZM DRUKUJĄCY

DRUKARKI FISKALNE

alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków 
(w wersji LCD wyświetlacz operatora 
wspólny z wyświetlaczem klienta)
numeryczny LED 10 znaków

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

jeden mechanizm termiczny 
(oryginał) + kopia elektroniczna
40
57 mm
20 linii/s
100 m
-

karta SD/SDHC (min. 2GB)

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

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

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

zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator

Thermal HS EJ

WAŻNE FUNKCJE

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

alfanumeryczny LCD 4 x 20 znaków 
z regulacją kontrastu i podświetlenia 

Thermal FV EJ Thermal FV EJ 

sterowanie szufladą

BAZY DANYCH

liczba PLU 
nazwa towaru 
stawki VAT

INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH (kopia elektroniczna) 

ZŁĄCZA

ZASILANIE

WYMIARY I WAGA

wyświetlacz operatora
wyświetlacz klienta

wspólny z wyświetlaczem klienta

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

typ 

ilość znaków w wierszu 
szerokość papieru 
szybkość wydruku 
długość rolki
obcinacz 

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

karta SD/SDHC (min. 2GB)typ

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

komunikacja z PC

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

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

wymiary
waga

WYŚWIETLACZE

MECHANIZM DRUKUJĄCY

DRUKARKI FISKALNE APTECZNE

alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków 
 

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

jeden mechanizm termiczny 
(oryginał) + kopia elektroniczna
40
57 mm
20 linii/s
100 m
-

karta SD/SDHC (min. 2GB) 

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

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

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

zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator

WAŻNE FUNKCJE

alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków alfanumeryczny LCD 4 x 20 znaków 

sterowanie szufladą

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

•kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji

•zmiana waluty ewidencyjnej („eurofiskalizacja”)

•dodatkowa linia opisu dla każdej pozycji na paragonie

•wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy)

•formatki wydruków do obsługi systemów lojalnościowych i rabatowych

•pełen zestaw wydruków do rejestracji operacji aptecznych
•system raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych

•monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)

•przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym

Złoty Laur Klienta Grand Prix Laur Klienta

FISKALNE APTECZ

 Thermal A HS EJ Thermal A EJThherermamall AA EJ

Zło



 
Posnet Thermal HS EJ 

Korzyści ze stosowania drukarek Posnet Thermal 
z elektroniczną kopią paragonu (EJ)

Brak konieczności drukowania papierowych kopii paragonów.
Korzyści: Znaczna redukcja kosztów ponoszonych na materiały eksploatacyjne 
(rolki kasowe). Likwidacja problemów logistycznych i ograniczenie nakładów 
finansowych związanych z przechowywaniem „tradycyjnych” kopii paragonów 
przez okres 5 lat.

Uniwersalna karta SD/SDHC jako Informatyczny Nośnik Danych. 
Niewielkie rozmiary – duża pojemność. 
Korzyści: Łatwość przechowywania dużej ilości danych (na karcie SD 2GB można 
zapisać zawartość co najmniej 3330 standardowych rolek papieru).  Szybki i łatwy 
dostęp do zarchiwizowanych w ten sposób danych. Karta obsługiwana przez 
wiele rodzajów urządzeń umożliwiających kopiowanie i archiwizowanie danych.

Zabezpieczone elektronicznie dane – możliwość weryfikacji 
autentyczności danych również bez udziału urządzenia fiskalnego, z którego 
pochodzą.
Korzyści: Możliwe jest m.in. sprawdzenie autentyczności danych zarchiwiz-
owanych na innych nośnikach („kopia bezpieczeństwa”).

Bezpieczeństwo danych – dowolna ilość zapasowych kopii na 
dowolnych nośnikach danych (płyty CD, DVD, komputer, dyski przenośne, 
pendrive, itp). Możliwość zdalnego odczytu danych z karty SD.
Korzyści: Dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualną utratą danych.

Pamięć podręczna w urządzeniu – w przypadku zapełnienia bądź 
braku Informatycznego Nośnika Danych (IND) w urządzeniu można na nim 
rejestrować sprzedaż przez okres 3 dni, po których konieczna jest archiwizacja 
danych na IND.
Korzyści: Zapełnienie, wyjęcie z urządzenia czy uszkodzenie IND nie powoduje 
konieczności przerwania sprzedaży.

100 metrowa rolka kasowa - trzykrotnie dłuższa od dotychczasowej. 
Korzyści:  Mniejsza częstotliwość wymiany papieru, zapewnia szybszą i bardziej 
płynną obsługę klientów.

Kopia elektroniczna 
paragonu
Drukarki Thermal z kopią elektroniczną (EJ) 
drukują tylko oryginał paragonów, a kopie 
zapisują w formie elektronicznej na standar-
dowej karcie SD lub SDHC (tzw. Informatycznym 
Nośniku Danych). Takie rozwiązanie to duża 
oszczędność dla placówki handlowej!

Wielowalutowość 
(eurofiskalizacja)
Drukarki Thermal z kopią elektroniczną (EJ)
są urządzeniami wielowalutowymi z możliwością 
zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej 
(przygotowane na eurofiskalizację). Zmiany 
waluty ewidencyjnej można dokonywać 
wielokrotnie (każdorazowo po raporcie dobowym).

Drukowanie 
faktur VAT
Drukarki Thermal HS EJ i Thermal FV EJ posiadają 
funkcję wydruku faktur VAT bezpośrednio na rolce 
kasowej. Ponadto drukarki mogą być 
wyposażone w obcinacz papieru, który znacznie 
usprawnia wydawanie paragonów i przyspiesza 
obsługę klientów.

Monitor transakcji 
(videomonitoring)
Drukarki Posnet dzięki funkcji monitora transakcji, 
współpracują z systemami videomonitoringu 
pozwalając na kontrolę stanowisk sprzedaży, 
m.in. obserwowanie na ekranie monitora 
wszystkich operacji wykonywanych na kasie 
(podgląd paragonu na monitorze).

Akcesoria dodatkoweAkcesoria dodatkowe

Wysuwana szuflada na pieniądze wykonana 
z bardzo trwałych materiałów.

Wysokiej jakości, prosta w montażu 
szuflada kasjerska flip-top.

 
Posnet Thermal A HS EJ 

Szuflada Posnet SKL Szuflada FLIP-TOP

wość 
cja)
ektroniczną (EJ)
towymi z możliwością 
ej waluty ewidencyjnej 
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Posnet Thermal A EJ 

Drukarki fiskalne dedykowane dla aptek
Dedykowane funkcje dla aptek

Posnet Thermal FV EJ 

Sprawdź ile zaoszczędzisz używając drukarek Posnet z kopią elektroniczną! 
http://www.posnet.com.pl/kalkulator.html
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Drukarki dla aptek Posnet Thermal to urządzenia, które poza standardowymi funkcjami drukarek fiskalnych, 
takimi jak:
• zestawy wydruków niefiskalnych umożliwiające organizowanie promocji (systemy lojalnościowe i rabatowe),
• obsługa płatności elektronicznych,
• możliwość wydruku na paragonie dodatkowej linii opisu do każdej pozycji i kodu kreskowego (numer syste-
mowy),

oferują dodatkowo:
• pełen zestaw formatek pozwalających na realizację operacji aptecznych tj.: wycenę leku, wycenę recepty
(2 formatki), wycenę leku robionego (2 formatki), zamówienie na lek recepturowy, wykonanie raportu 
kasowego dla aptek.

Drukarki fiskalne dedykowane dla sklepów
Nowa jakość w obsłudze sprzedaży

Posnet Thermal FV EJ to najpopularniejsza drukarka fiskalna w Polsce, przystosowana do długotrwałej pracy w 
placówkach handlowych i usługowych o dużym natężeniu ruchu (supermarkety, stacje benzynowe, gastrono-
mia itp.) Cechuje ją wysoka wytrzymałość i niezawodność. Drukarka dostępna jest w dwóch wersjach kolorysty-
cznych - jasnej i ciemnej.

Posnet Thermal HS EJ to konstrukcja oparta na najnowszych rozwiązaniach technologicznych z wykorzysta-
niem materiałów najwyższej jakości, co podkreśla nowoczesne wzornictwo. Na uwagę zasługuje klawiatura 
dotykowa, cichy i wydajny mechanizm drukujący (47 linii/s), oraz duży, 4-liniowy wyświetlacz klienta.


