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Mała stacjonarna drukarka fiskalna.
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Specyfikacja techniczna

*      opcja za dopłatą
**    5 letnia gwarancja udzielana jest pod warunkiem wykonania corocznych przeglądów poprzez autoryzowany serwis EMAR
1)  opcja dostępna po zamontowaniu dodatkowej karty pamięci
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▪  interfejsy komunikacyjne: ethernet*, bluetooth*
▪  wyświetlanie grafiki reklamowej na wyświetlaczu klienta
▪  dodatkowy wyświetlacz zintegrowany lub wolnostojący
▪  łatwa i intuicyjna obsługa 
▪  zapis kopii elektronicznej paragonów na karcie głównej                  
   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 fiskalny**

▪  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

Drukarka fiskalna
BAZA DANYCH   
liczba PLU                      300 000 
stawki VAT             7 stawek podatkowych VAT (A – G) w tym zwolniona 
Ilość raportów dobowych          2000 zapisów 
MECHANIZM DRUKUJĄCY    
mechanizm drukujący                termiczny, FUJITSU FTP-627MCL401 easy load system
szybkość druku                        do 100 mm/s 
papier                        szerokość: 57 mm, długość: do 30 m 
obcinacz papieru             gilotyna
ilość znaków w wierszu                                       42
KOPIA ELEKTRONICZNA   
pamięć podręczna                      2 MB
nośnik kopii elektronicznej       karta microSD, backup microSD1

WYŚWIETLACZ   
klienta                    LCD graficzny 144x32 px
dodatkowy                dodatkowy zintegrowany, dodatkowy wolnostojący
ZŁĄCZA   
komunikacja              RS232 , USB, Ethernet*, bluetooth*, szuflada RJ 12 
ZASILANIE   
zasilacz zewnętrzny             24V / 2,71A
wewnętrzny akumulator                        11,1V / 2200 mAh  
WYMIARY I WAGA   
wymiary        128 x 158 x 129 [mm] (wys. x dł. x szer.)
waga           ~ 1,3 kg
ZALETY 

3 X KOPIA 
ELEKTRONICZNA

GWARANCJI 
NA MODUŁ

EUROFISKALIZACJA NIP NABYWCY FAKTURY VAT2000
RAPORTÓW 
DOBOWYCH

KOPIA 
ELEKTRONICZNA

BLUETOOTH300 000
PLU

ETHERNET OBCINACZ 
PAPIERU

2000
RAPORTÓW 
DOBOWYCH

KOPIA 
ELEKTRONICZNA

BLUETOOTH300 000
PLU

ETHERNET OBCINACZ 
PAPIERU

3 X KOPIA 
ELEKTRONICZNA

GWARANCJI 
NA MODUŁ

EUROFISKALIZACJA NIP NABYWCY FAKTURY VAT

    Autoryzowany przedstawiciel:

Polski producent z ponad 25-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

Prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.



Wydruki
Wytrzymały mechanizm drukujący
W drukarce zastosowano mechanizm drukujący japońskiej firmy Fujitsu, który charakteryzuje się 
wyjątkową niezawodnością oraz cichą pracą. Drukowane paragony są bardzo wyraźnie i czytelne. 

Obcinacz w standardzie
Printo Line należy do segmentu małych stacjonarnych drukarek fiskalnych i jako jedyna 
w swojej klasie urządzeń fiskalnych posiada obcinacz papieru. 

NIP i faktury VAT
Drukarka Printo Line jest zgodna z najnowszymi przepisami odnośnie wydruku na paragonie 
numeru NIP oraz faktur VAT.

Reklama jest wszędzie!
Drukując paragon, w nagłówku i stopce możesz zaprogramować grafikę w postaci logo Twojej 
firmy dzięki czemu Klient sprawdzając paragon zawsze zobaczy Twoją reklamę.  
Możesz również drukować kody 2D z promocjami na paragonie. 

Baza danych
  
2000 raportów dobowych prowadź Swój biznes co najmniej o pół roku dłużej

Zwiększona pamięć fiskalna w drukarce Printo Line pozwala na wykonanie 2000 raportów dobowych, podczas gdy inne 
drukarki posiadają możliwość wykonania tylko 1830 raportów dobowych. Dzięki temu od razu otrzymujesz rabat w wysokości 
169,15 zł, gdyż na drukarce Emar Printo możesz prowadzić Swój biznes co najmniej o pół roku dłużej bez dodatkowych 
kosztów. Kupując drukarkę Printo Line za 1990 zł tak naprawdę zapłacisz tylko 1820,85 zł!
*ceny netto

300 000 PLU ogromna baza towarowa

Printo Line to drukarka z ogromną bazą towarową do 300 000 pozycji. Dzięki temu doskonale sprawdzi się w branży 
spożywczej czy odzieżowej oraz w innych, w których występuje duża rotacja towarów.

Prosta obsługa
Obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna. Drukarka wyposażona jest w dwa mechaniczne klawisze. Szybko i wygodnie 
masz dostęp do najważniejszych raportów i funkcji. A zmiana papieru? Byliśmy pierwszym producentem, który w 1997 r. 
wykorzystał w drukarce system mechanizmów drukujących  „easy loading”  i od tamtej pory zakładanie papieru jest 
wygodne i szybkie. Po prostu „wrzuć i pracuj”. Teraz dla dodatkowej wygody dołożyliśmy obcinacz papieru. 
Wypróbuj, a będziesz zadowolony!

Większa kontrola i możliwości
Zapisuj kopie paragonów bezpośrednio na komputer, do którego drukarka jest podłączona, dzięki czemu możesz je 
łatwo odczytać i analizować. Wystarczy skorzystać z programu EmarKopia po podłączeniu drukarki poprzez port USB.

Pełna kompatybilność
Zapewniamy pełną kompatybilność ze wszystkimi modelami drukarek marki EMAR. Dzięki temu modernizacja 
stanowiska kasowego ogranicza się tylko do wymiany drukarki.

Kopia elektroniczna
 

Bezpieczna i bezawaryjna
W drukarce zastosowano szybki i wydajny procesor, który poprzez dedykowany 
interfejs do obsługi karty SD zapewnia bezpieczeństwo przechowywania kopii 
elektronicznej. Ponadto dla Klientów dbających szczególnie o  bezpieczeństwo 
Swoich danych istnieje możliwość (opcja) dodatkowego zabezpieczenia dzięki 
zainstalowanej w drukarce drugiej karcie micro SD.

Zalety kopii elektronicznej w Printo Line:

 · jedna karta na 5 lat
 · brak konieczności wyjmowania karty dzięki zdalnemu odczytowi
 · karta bezobsługowa, brak konieczności szkolenia personelu
 · sprawdzony program EmarKopia, który działa w tle i zapewnia automatyczny 

backup paragonów
Dodatkowy wyświetlacz
Drukarkę w każdej chwili można rozbudować o jeden z dwóch różnych wyświetlaczy. 
W zależności od potrzeb stoiska handlowego do wyboru jest wyświetlacz wolnostojący 
lub dokręcany do obudowy.

Interfejsy komunikacyjne
Printo Line może być wyposażona w interfejs ethernet 
lub bluetooth. Możesz również standardowo korzystać 
z podłączenia drukarki poprzez port USB i RS232. Wszystkie 
złącza gniazd kabli przyłączeniowych (komputer, zasilacz, 
szuflada itp.) są umieszczone od spodu drukarki. 

Szuflada
Drukarka może współpracować z wieloma szufladami 
dostępnymi na rynku ponieważ posiada szeroki zakres napięć 
wyjścowych: od 5V do 24V.

Funkcjonalności przydatne 
w codziennej obsłudze drukarki

 · przypomnienie o raporcie dobowym
 · przypomnienie o przeglądach serwisowych
 · programowanie wymuszenia wykonania raportu dobowego
 · programowanie daty i godziny zmiany stawek vat
 · programowanie grafik i reklam na wyświetlaczu zewnętrznym
 · programowanie zmiany waluty ewidencyjnej
 · programowanie impulsu sterowania szufladą
 · wspomaganie diagnostyki błędów
 · wydruk kopii paragonów z zakresu daty i godziny

Drukarka fiskalna

Urządzenia zewnętrzne

Poznaj nową małą stacjonarną drukarkę fiskalną, 
niezwykle funkcjonalną i wygodną w obsłudze.


