POSNET BINGO XL
Posnet Bingo XL to kasa przeznaczona dla małych i średnich punktów handlowych. Umożliwia m.in.
wydrukowanie na paragonie numeru NIP nabywcy, a także 40 znaków w nazwie towaru lub usługi.
Posiada dużą bazę towarową 8000 PLU oraz elektroniczną kopię paragonu.

Dane techniczne
Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu :tak
Informatyczny Nośnik Danych :Karta 4GB SD/SDHC
Eurofiskalizacja :Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł
fiskalny będzie rejestrował sprzedaż, np. Euro
Bazy danych
Stawki VAT :7 (A...G)
Liczba PLU :8000
Nazwa towarów :40 znaków
Dodatkowe kody kreskowe :brak
Max. liczba kodów do PLU :brak
Zestawy towarów :brak
Notatnik :brak
Kasjerzy :8
Opakowania :16
Formy płatności :8
Rabaty/narzuty :8
Rabaty czasowe :brak
Jednostki miary :5
Klawisze skrótu :15 (3x5)
Grupy towarowe :16
Formaty kodów ważonych :9
Opisy wypłat :10
Opisy towarów :brak
Obsługa błędów :10
Kwity parkingowe :brak
Bufor pozycji paragonowych :10 0000
Mechanizm drukujący
Typ mechanizmu drukującego :1 mechanizm termiczny:
- Seiko "easy load" (w wersji standard)
- Fujitsu (w wersji plus)
Liczba znaków w wierszu :40
Szerokość papieru :57 mm
Długość rolki papieru :30 m
Szybkość wydruku :16 linii/s
Obcinacz papieru :brak
Wyświetlacze
Wyświetlacz operatora :LCD 2x16 alfanumeryczny, podświetlany
Wyświetlacz klienta :LED8 numeryczny

Klawiatura
Liczba klawiszy klawiatury :24, w tym 5 programowalnych (dwa poziomy)
Komunikacja
Porty standardowe :Ethernet, 3 x RS232,1 x USB (skaner kodów kreskowych)
Porty dodatkowe :1 x PS2, 2 x RS232 (po zastosowaniu Multipleksera)
Szuflada :6V, 12V, 18V, 24V
Obsługiwane urządzenia :komputer, skaner kodów kreskowych (USB/RS232/PS2), waga, modem
GPRS, multiplekser, monitoring, szuflada
Komunikacja z komputerem :on-line, bez przerywania pracy kasjera
Zasilanie
Zasilacz zewnętrzny :230V / 15V / 1A
Wbudowany akumulator :zapewniający wydruk min. 6000 linii:
żelowy 6V / 1,2 Ah (w wersji standard)
Li-Ion 7,2V / 5,2Ah (w wersji plus)
Ładowarka samochodowa :12V lub 24V
Port USB :skaner kodów kreskowych (5,2V/ 0,5A)
Wymiary, waga, temeratury
Wymiary :287 x 105 x 220 mm (szer. x wys. x dł.)
Waga :~1,9 kg
Zakres temperatur pracy :5 – 40oC
Inne
Wyposażenie dodatkowe






Modem GPRS
Szuflada kasowa duża i średnia
Multiplekser
Pokrowiec
Silikonowa osłona klawiatury

