zeskanuj kod,
aby uzyskać
więcej informacji:

Drukarka fiskalna

Pierwsza drukarka na rynku
z dotykowym wyświetlaczem operatora

WYDRUK:
▪ NIP nabywcy na paragonie
▪ faktury VAT z rabatowaniem
▪ grafika w nagłówku i w stopce
▪ kody 2D na paragonie i fakturze
KOMUNIKACJA
BEZPRZEWODOWA:
▪ wifi
▪ bluetooth

TEMPO 3s: 2890 zł
PROMOCYJNA CENA:

TEMPO 3w: 2790 zł
PROMOCYJNA CENA:

2590 zł 2490 zł

PANEL
DOTYKOWY

KOPIA
ELEKTRONICZNA

BLUETOOTH

WIFI

ETHERNET

TUNELOWANE
3 X KOPIA
PORTY COM ELEKTRONICZNA

GWARANCJI EUROFISKALIZACJA NIP NABYWCY
NA MODUŁ

FAKTURY VAT

www.emar.pl

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/Ø 80mm
szer.: 80 mm, dł.: do 80 m/Ø 80mm
obcinacz papieru 		
gilotyna oraz profilowana krawędź tnąca
ilość znaków w wierszu		
42 			
57
KOPIA ELEKTRONICZNA 		
pamięć podręczna 		
			
2 MB
nośnik kopii elektronicznej			
karta microSD
WYŚWIETLACZ 		
klienta 					
LCD graficzny 192x64 px
operatora 					
LCD graficzny 128x64 px
ZŁĄCZA
komunikacja z POS				
RS232 , USB, ethernet**, wifi*, bluetooth*
szuflada 						
RJ 12 (6V - 20V)
ZASILANIE 		
zasilacz zewnętrzny 				
24V / 2,71A
wewnętrzny akumulator 			
11,1V / 2200 mAh
WYMIARY I WAGA
wymiary 				
310 x 249 x 202 [mm] (wys. x dł. x szer. wraz z wyświetlaczem)
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
wydruku 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 za dopłatą
** opcja sprzedaży za dopłatą
1
gwarancja udzielana jest w przypadku corocznych przeglądów technicznych przez autoryzowany serwis
PROMOCYNA CENA na drukarki Tempo 3 obowiązuje do 30 września 2015 r.

Autoryzowany przedstawiciel:

Polski producent z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizujemy się
w produkcji wysokiej jakości urządzeń fiskalnych.
Produkujemy urządzenia zgodnie z wymogami PN-EN ISO 9001:2009.
EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna
Kopytów 26 ▪ 05-870 Błonie
Tel. (+48) 22 731 90 80 ▪ Fax w. 116
E-mail: handlowy@emar.pl ▪ www.emar.pl
Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

