typ

4GB karta SD/SDHC

eurofiskalizacja

możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł
fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np.:EURO)

liczba PLU
nazwa towaru
opakowania
rabaty/narzuty
kasjerzy
formy płatności
grupy towarowe
klawisze skrótu
stawki VAT
formaty kodów ważonych
bufor pozycji paragonowych

8 000
40 znaków
16
8 (z bazy, „z ręki” i automatyczne)
8
8 (w tym waluty np. EURO)
16
15 (3 x 5)
7 (A...G)
9
10 000

wyświetlacz operatora
wyświetlacz klienta

alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków
numeryczny LED 8 cyfr

typ
ilość znaków w wierszu
szerokość papieru
szybkość wydruku
długość rolki

jeden termiczny: Seiko „easy load”/ Fujitsu
40
57 mm
16 linii/s
30 m

szuflada
obsługiwane urządzenia

Ethernet
3 x RS232 (obsługa modemu GPRS)
USB (skaner kodów kreskowych)
6V, 12V, 18V, 24V
komputer, skaner, waga, modem GPRS,multiplekser,
monitoring, szuflada

zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator

230V/12-24V
zapewniający wydruk min. 6000 linii
żelowy 6V / 1,2Ah lub Li-Ion 7,2V / 5,2Ah

wymiary
waga

287 x 105 x 220 mm (szer. x wys. x dł.)
~1,9 kg

• obsługa skanerów kodów kreskowych o interfejsie USB/RS232/PS2 (przez multiplekser)
• wydajny akumulator litowo-jonowy pozwalający na długotrwałą pracę
• obsługa formatów kodów ważonych dla wag etykietujących
• automatyczny odczyt masy z wagi dla towarów ważonych
• automatyczne rabaty oraz blokada rabatu dla towarów niskomarżowych
• statystyki roczne i tygodniowe dla grup towarowych np. dla alkoholi
• integracja z systemami videomonitorigu sklepowego
• sygnalizacja konieczności wykonania raportu dobowego
• przypominanie o obowiązkowych przeglądach okresowych

Bingo XL - klasyka gatunku
Bingo XL to nowa kasa, wywodząca się z kultowej już linii bestsellerów w ofercie Posnet.
Przeznaczona jest 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 oraz elektroniczną kopię
paragonu.

Najważniejsze cechy kasy Posnet Bingo XL
NIP nabywcy

Kasa Bingo XL umożliwia wydruk NIP-u nabywcy na paragonie – zgodnie
z wymogami Ministerstwa Finansów.

Duża baza towarowa

Dzięki dużej bazie towarowej 8000 PLU użytkownik może szczegółowo
zaprogramować pełen asortyment produktów jakie oferuje w swojej placówce
handlowej.

Jednoznaczna nazwa towaru

40 znaków w nazwie towaru pozwala tworzyć jasne i zrozumiałe dla Twoich
klientów opisy produktów na paragonach, a co równie ważne – zgodne z aktualnymi przepisami Ministerstwa Finansów.

Skaner USB – podłącz i skanuj

Port USB umożliwia bezpośrednie podłączenie skanera kodów kreskowych
i natychmiastową sprzedaż z użyciem tego urządzenia bez potrzeby konfiguracji
parametrów skanera w kasie.

Kompatybilność z większością szuflad

Posnet Bingo XL Plus do intensywnej eksploatacji
Superakumulator

Zastosowanie litowo-jonowego akumulatora o dużej pojemności dodatkowo zabezpieczy kasę na wypadek awarii zasilania lub pracy w terenie. Pozwala na wydruk nawet
120 tys. linii po pełnym naładowaniu akumulatora.

Wytrzymały mechanizm drukujący

Mechanizm drukujący Fujitsu o zwiększonej wytrzymałości doskonale poradzi sobie
w sklepach o wyższym natężeniu sprzedaży.

Kasa Bingo XL współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku - z różnymi
interfejsami napięciowymi: 6V, 12V, 18V oraz 24V.

Pozycje paragonowe w programie sprzedażowym

Bufor pozycji paragonowych udostępnia programowi sprzedażowemu dane
o sprzedanych towarach, wg kolejnych, wystawionych paragonów. Dzięki temu,
użytkownik programu ma dostęp do jednostkowych danych sprzedażowych, co
umożliwia mu m.in. wystawienie faktury VAT do paragonu oraz szczegółową
kontrolę stanów magazynowych.

Ethernet - jedno złącze, wiele możliwości

Jeden port Ethernet umożliwia równoczesną komunikację kasy z programem
sprzedażowym, odczyt kopii elektronicznej, a także pracę z systemami videomonitoringu. Wszystko zdalnie i bez przerywania pracy kasjera.

Komunikacja GPRS

Opcjonalny modem GPRS to możliwość bezprzewodowej komunikacji z kasą tam, gdzie nie ma dostępu do internetu. Dzięki takiemu
rozwiązaniu możesz połączyć kasę z programem sprzedażowym,
a także dokonywać odczytu
kopii elektronicznej.

