Specyfikacja techniczna

Twój biznes w pigułce

Kopia elektroniczna
typ

karta microSD/microSDHC – 4GB

Eurofiskalizacja
wielowalutowość
możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej,
w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)
Bazy danych
7 (A... G)
stawki VAT
baza PLU
4000
40 znaków
nazwa towaru
klawisze skrótu
10
16
opakowania
16
grupy towarowe
kasjerzy
8
16
formy płatności
rabaty/narzuty
8
jednostki miary
5
10
opisy wypłat
10
obsługa błędów
formaty kodów ważonych dla wag etykietujących
9
kwity parkingowe
200

Najmniejsza kasa fiskalna na rynku

Wyświetlacze
wyświetlacz operatora
wyświetlacz klienta

LCD 2 x 16 znaków,
alfanumeryczny, podświetlany
LCD 2 x 16 znaków,
alfanumeryczny, podświetlany

Mechanizm drukujący
typ
termiczny Seiko „drop in – wrzuć i drukuj”
szerokość papieru
57 mm
szybkość wydruku
22 linie/s
liczba znaków w wierszu
40
długość rolki papieru
14 m
Złącza
1 x RS232, 1 x USB
komputer, skaner,
waga, modem

Zasilanie
zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator

230/12 V
Li-ion 7,4 V/2150 mAh

Wymiary i waga
wymiary (szer. x wys. x dł.)
waga

85,4 x 48,5 x 162 mm
410 g (bez rolki papieru)

Ważne funkcje
n wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
n ładowanie z portu USB n przypominanie o terminie
obowiązkowego przeglądu technicznego n przypominanie

o niewykonanym raporcie dobowym
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interfejsy standardowe
obsługiwane urządzenia/usługi

Sprawdzone w praktyce

Ubierz swoją kasę

Mobile HS to najmniejsza i najlżejsza kasa fiskalna na rynku. Kieszonkowe wymiary i waga (tylko 410 g) pozwalają
zabrać kasę wszędzie tam, gdzie będzie potrzebna. Bez trudu mieści się w podręcznej torbie czy kieszeni użytkownika.

Skórzane etui
Eleganckie, skórzane etui dedykowane dla kas Posnet
Mobile HS w jasnej i ciemnej wersji kolorystycznej.

Wytrzymała bateria litowo-jonowa
Wymienny akumulator litowo-jonowy zapewnia długotrwałą
i nieprzerwaną pracę również w terenie. Jednorazowe, pełne
ładowanie akumulatora pozwala wydrukować nawet 80 000
wierszy paragonu. Poza zasilaniem sieciowym możliwe jest
również ładowanie za pomocą kabla USB podłączonego
do komputera lub ładowarki samochodowej.

Funkcje dla parkingów
Mobile HS wyposażony jest w funkcję rozliczania usług
parkingowych. Na podstawie wystawionego kwitu parkingowego automatycznie tworzony jest paragon z kwotą do zapłaty
za czas pozostawienia auta na parkingu.

Eurofiskalizacja
Szeroki papier
W kasie zastosowana jest szeroka rolka papieru - 57 mm.
Paragony są bardziej czytelne i krótsze. Dzięki temu rzadziej
wymieniamy rolkę papieru.

Łatwa wymiana papieru

Kasy Mobile HS są urządzeniami wielowalutowymi (gotowymi
na eurofiskalizację) z możliwością zaprogramowania dowolnej
waluty, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np.
euro). Zmiana waluty może odbyć się automatycznie
wybranego dnia, zgodnie z zaprogramowaną datą i godziną.
Funkcja przelicznika walut umożliwia każdorazowo wydruk na
paragonie informacji dotyczącej kursu przeliczeniowego
waluty ewidencyjnej na inną dowolnie wybraną (np. z PLN na
EUR).

Zastosowanie wytrzymałego mechanizmu drukującego
z systemem szybkiej wymiany papieru „drop in – wrzuć i drukuj”
gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.

Statystyki i raporty
Tworzenie statystyk i raportów pozwala na sprawne gromadzenie
i szybki dostęp do przechowywanych informacji sprzedażowych
na kasie.

Przypomnienia o przeglądach
i raportach dobowych
Udogodnieniem dla użytkownika jest automatyczne przypomnienie o konieczności wykonania raportu dobowego
i przeglądu okresowego poprzez wyświetlenie stosownego
komunikatu na wyświetlaczu operatora.

NIP nabywcy na paragonie
Kasy Mobile HS mają 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.

Polecane do:
n handel mobilny, przenośny n sklepy internetowe n małe placówki handlowo-usługowe n kioski i punkty prasowe n punkty sprzedaży sezonowej
n gabinety lekarskie n kancelarie prawne n salony fryzjerskie i kosmetyczne n szkoły nauki jazdy n parkingi i wypożyczalnie

Kopia elektroniczna
Oryginały paragonów (dla klientów) drukowane są na papierze
termicznym, natomiast kopie zapisywane są w formie elektronicznej
na karcie microSD. Takie rozwiązanie to wygoda i redukcja
kosztów związanych z zakupem rolek papieru. Ponadto możliwe
jest zdalne tworzenie kopii zapasowej danych z karty SD oraz
szybki dostęp do tych danych z poziomu komputera.

Wersje kolorystyczne
Kasa dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych
obudowy – jasnej i ciemnej.

