Najnowszy model drukarki fiskalnej zaprojektowany i wyprodukowany
przez firmę Emar.
Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu udało nam się
stworzyć drukarkę, której konstrukcja oparta jest na połączeniu bogatej
tradycji z funkcjonalną nowoczesnością.

panel dotykowy
kopia elektroniczna

Drukarki serii

bluetooth
wifi
ethernet
tunelowane porty COM
potrójnie zabezpieczona kopia elektroniczna
do 5 lat gwarancji na moduł fiskalny
zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja)

DWIE WERSJE KOLORYSTYCZNE
Urządzenie fiskalne jest kluczowym elementem aranżacji stanowiska
kasowego, dlatego drukarkę Tempo 3 udostępniamy w dwóch idealnie
komponujących się z otoczeniem wersjach kolorystycznych.

EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna
Kopytów 26 ▪ 05-870 Błonie
Tel. (+48) 22 725-45-46 ▪ Fax w. 116
biuro@emar.pl ▪ www.emar.pl
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Telefoniczne wsparcie techniczne
Tel. (+48) 22 725-45-94 w. 107
Kom. (+48) 698-656-629
(+48) 600-835-154
wsparcie.techniczne@emar.pl

wydruk NIP nabywcy na paragonie

www.emar.pl

drukowanie faktur VAT z rabatowaniem

Pierwsza drukarka na rynku
z dotykowym wyświetlaczem operatora

• Podgląd na wyświetlaczu operatora w trakcie
sprzedaży: nazwy towaru, ilości, ceny, wartości
pozycji, rabatu oraz sumy, dzięki czemu
sprzedawca może kontrolować poprawność
skanowanych produktów.
• Czytelny, nowoczesny graficzny wyświetlacz
klienta z niebieskim podświetleniem.
• Wyświetlanie grafiki reklamowej, którą można
zaprogramować dołączonym do drukarki
programem.

Dzięki zastosowaniu dotykowego wyświetlacza zapewniliśmy
szybki i wygodny dostęp do najważniejszych funkcji.

• NIP nabywcy
• Kod 2D w stopce

Przykładowy paragon wydrukowany przez drukrakę Tempo 3 s.

• Zastosowany mechanizm drukujący wyróżnia się
dużą prędkością wydruku do 70 linii/s (200 mm/s).

• Wydruk kopii ostatniego paragonu bezpośrednio
z panelu drukarki.
• Wydruk NIP nabywcy na paragonie.

• Możliwość stosowania rolek papieru do 80 m.

• Drukowanie faktur VAT z rabatowaniem.

• Kopia paragonów i raportów zapisywana jest
w formie elektronicznej na karcie microSD.

• Wydruki potwierdzeń płatności kartą oraz
doładowań GSM.

• Wydruk kodów 2D w standardzie QR Code
w stopce paragonu, faktury oraz na wydrukach
niefiskalnych.
• Duża ilość raportów przydatnych do rozliczeń
pracy kasjera w placówce handlowej.
• Złącza komunikacyjne RS 232, USB oraz ethernet.

• Czytelny paragon

• Mechanizm drukujący standardowo wyposażony
został w automatyczny obcinacz papieru, dzięki
czemu drukarka zapewnia wysoki komfort pracy.

• Drukarka występuje w dwóch wersjach szerokości
papieru: 57 mm (42 znaki w wierszu) oraz 80mm
(57 znaków w wierszu).

• Wydruk dodatkowej grafiki w nagłówku oraz
w stopce paragonu np. logo firmy.

• Dowolna grafika w
nagłówku i stopce

• Dzięki zastosowaniu mechanizmu drukującego
japońskiej firmy Seiko typu „easy loading system”
zakładanie papieru staje się komfortowe i
błyskawiczne.

• Złącze ethernet umożliwia korzystanie z wielu
funkcji drukarki: prowadzenie sprzedaży*,
zapis kopii elektronicznej oraz połączenie
z systemem video-monitoringu*.
• Bezprzewodowa komunikacja poprzez bluetooth*
oraz wifi*, ułatwia organizację stanowiska kasowego.
• Tunelowane porty COM, dzięki którym do drukarki
możemy podłączyć dodatkowe urządzenia
np. czytnik kodów kreskowych.

• Zastosowanie drugiej karty microSD, na którą
dodatkowo zapisywana jest kopia elektroniczna
pozwala zwiększyć dwukrotnie bezpieczeństwo
przechowywanych danych.
• Trzecim rozwiązaniem zwiększającym
bezpieczeństwo kopii elektronicznej jest
zastosowanie programu „Emar Kopia”. Program
działa w tle i zapewnia automatyczny backup kopii
elektronicznej na komputer POS.
• Dzięki szerokiemu zakresowi napięć możliwa jest
współpraca z większością szuflad dostępną na
rynku (napięcie od 6V do 20 V oraz regulowany
czas impulsu sterującego).
• Gniazda złącz umieszczone zostały od
spodu drukarki. To usytuowanie w połączeniu
z organizerem pozwala na ułożenie kabli zgodnie
z potrzebami stoiska kasowego.

Specyfikacja:

Tempo 3 w		

Tempo 3 s

BAZA DANYCH 		
liczba PLU 					
165 000
nazwa towaru 				
40 znaków + 35 znaków dla opisu towaru
stawki VAT 				
7 stawek podatkowych VAT (A – G)
MECHANIZM DRUKUJĄCY 		
mechanizm drukujący
termiczny Seiko CAPD247E-E
termiczny Seiko CAPD347E-E
szybkość druku			
do 200 mm/s 			
do 170 mm/s
papier			
szer.: 57 mm, dł.: do 80 m
szer.: 80 mm, dł.: do 80 m
obcinacz papieru 		
gilotyna oraz profilowana krawędź tnąca
ilość znaków w wierszu		
42 			
57
KOPIA ELEKTRONICZNA 		
pamięć podręczna 		
nośnik kopii elektronicznej		

			

WYŚWIETLACZ 		
klienta 					
operatora 					

2 MB
karta microSD
LCD graficzny 192x64 px
LCD graficzny 128x64 px

ZŁĄCZA
RS232 						
USB 						
ethernet 						
wifi 						
bluetooth 						
szuflada 						

2 x RJ 45
dual COM
RJ 45
opcja*
opcja*
RJ 12 (6V - 20V)

ZASILANIE 		
zasilacz zewnętrzny 				
wewnętrzny akumulator 			

24V / 2,71A
11,1V / 2200 mAh

WYMIARY I WAGA
wymiary 				
135 x 243 x 152 [mm] (wys. x dł. x szer. - bez wyświetlacza)
waga 						
~ 2 kg
ZALETY
▪
▪
▪
▪
▪
▪

interfejsy komunikacyjne: ethernet**, wifi* oraz bluetooth*
tunelowane porty COM poprzez ethernet
wyświetlanie grafiki reklamowej na wyświetlaczu klienta
dotykowy wyświetlacz operatora
łatwa i intuicyjna obsługa
zapis kopii elektronicznej paragonów na głównej karcie
oraz na dodatkowej karcie zapasowej*
▪ zapis kopii elektronicznej paragonów (backup) na
komputerze POS, przez jeden z dowolnych interfejsów
▪ ulepszona technologia obsługi karty microSD, zwiększona
niezawodność oraz szybkość sprawdzania kopii
elektronicznej do 1,5 MB/s

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

do 5 lat gwarancji na moduł fiskalny1
automatyczny obcinacz papieru w standardzie
wydruk NIP nabywcy na paragonie
drukowanie faktur VAT z rabatowaniem
wydruk w nagłówku oraz w stopce paragonu dodatkowej
grafiki np. logo
wydruk kodów 2D w standardzie QR Code
bardzo duża ilość raportów niefiskalnych
drukarka przygotowana na eurofiskalizację - możliwość
zmiany waluty w jakiej drukarka rejestruje sprzedaż
obsługa szerokiej gamy szuflad o różnym napięciu 		
otwierania

* opcja dostępna za dopłatą
** opcja sprzedaży dostępna za dopłatą
1
gwarancja udzielana jest w przypadku corocznych przeglądów technicznych przez autoryzowanego dealera

