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BINGO HS EJ
Cena

1 597,77 zł

Opis produktu
BINGO HS EJ
Bingo HS EJ to klasyka gatunku. Od lat niezwykle popularna i często wybierana przez właścicieli małych punktów handlowych
lub usługowych. Doceniana jest za niewielkie gabaryty i intuicyjną obsługę.

PRZYDATNE FUNKCJE
Kasa posiada wszystkie funkcje niezbędne przy prowadzeniu działalności handlowej. Jest wyposażona w kopię elektroniczną
i może współpracować z szufladami o napięciu 6,12,18, lub 24V. W nazwie towaru możemy wprowadzić nawet 40 znaków oraz
wydrukować NIP nabywcy na paragonie.

IDEALNA W MAŁYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY
Kasa Posnet Bingo HS EJ jest bardzo popularna w małych punktach sprzedaży, np. w kioskach, salonach fryzjerskich czy
szkołach jazdy lub warsztatach samochodowych. Doskonale spełnia swoje zadania, a praca na tym urządzeniu jest niezwykle
łatwa.

Dane techniczne
DANE TECHNICZNE
Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu
Informatyczny Nośnik Danych
Eurofiskalizacja

tak

karta micro SD/mic
możliwość zaprogramowania dowolnej waluty
będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)

BAZY DANYCH
Stawki VAT
Liczba PLU
Nazwa towarów

4000

40 znak

Dodatkowe kody kreskowe

brak

Max. liczba kodów do PLU

brak

Zestawy towarów / wielopaki

brak

Notatnik

brak

Kasjerzy

8

Opakowania

16

Formy płatności
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7 (A.....

8 ( w tym 4

Rabaty / narzuty

8

Rabaty czasowe

brak

Jednostki miary

5

Klawisze skrótu

15

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 " easy load

Liczba znaków w wierszu

40

Szerokość papieru

57 mm

Długość rolki papieru

30 m

Szybkość wydruku

16 lini

WYŚWIETLACZE
Wyświetlacz operatora

LCD 2 x 16 alfanumery

Wyświetlacz klienta

numeryczny L

KLAWIATURA
Liczba klawiszy klawiatury

24 w tym 5 progr

KOMUNIKACJA
Porty standardowe
Porty dodatkowe

2 x RS2

1 x USB ( po zastosowaniu konwertera RS-USB
multipleksera )

Szuflada

6V, 12V, 18

Obsługiwane urządzenia

komputer, modem, skaner, wa

Komunikacja z komputerem

on-line, bez przerywa

ZASILANIE
Zasilacz

zewnętr

Wbudowany akumulator

AGM 6V/1

Port USB

brak

Wymiary

287 x 105 x 220 mm (

WYMIARY, WAGA, TEMPERATURY
Waga

~1,9 k

INNE
Najważniejsze funkcje

Wyposażenie dodatkowe

-

kopia elektroniczna paragonu z możliwością z
zmiana waluty ewidencyjnej (przygotowana n
nazwa towaru do 40 znaków
wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskaln
konfigurowalne napięcie sterowania szufladą
szeroki papier - 57 mm
nazwa towaru do 24 znaków w wierszu
łatwa wymiana papieru dzięki mechanizmowi
szybki mechanizm drukujący 16 linii/s
komunikacja z komputerem on-line
funkcjonalna i czytelna klawiatura z możliwoś
duże i czytelne alfanumeryczne wyświetlacze
numeryczny wyświetlacz operatora LED
intuicyjne menu
wbudowany akumulator pozwalający na wydr
niewielkie rozmiary

- pokrowiec
- ładowarka samochodowa
- osłona klawiatury ( silikonowa )

Cechy produktu
INTUICYJNA OBSŁUGA
Urządzenie posiada wyjątkowo proste w obsłudze i dostosowane do potrzeb użytkownika menu.
JEDNOZNACZNA NAZWA TOWARU
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Odpowiednio duża liczba znaków w nazwie towaru pozwala tworzyć jasne i zrozumiałe dla Klientów opisy produktów na
paragonach – zgodne z aktualnymi przepisami Ministerstwa Finansów.
KOMPATYBILNOŚĆ Z SZUFLADAMI O NAPIĘCIU 6 V, 12 V, 18 V I 24 V
Urządzenie współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku.
LEGENDARNA SOLIDNOŚĆ
Wytrzymała i słynąca z niezawodności konstrukcja zapewnia ciągłość pracy w warunkach nawet najbardziej intensywnej
eksploatacji.
MECHANIZM DRUKUJĄCY DO WYBORU
Użytkownik może wybrać rodzaj dostępnego w opcjach urządzenia mechanizmu, który najlepiej będzie odpowiadał jego
potrzebom i warunkom użytkowania.

NIP NABYWCY Z KONTROLĄ KWOTY PARAGONU
Możliwość zaprogramowania maksymalnej kwoty paragonu, przy której NIP Klienta będzie drukowany. Według obecnych
przepisów NIP nabywcy możemy drukować na paragonach o wartośći od 450 PLN lub 100 EUR.
NISKA CENA
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.
WYGODNE UŻYTKOWANIE
Kompaktowa obudowa, czytelne wyświetlacze oraz wygodna klawiatura zapewniają efektywność pracy i ergonomię
użytkownika.
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