Imprimantă de bonuri

[POS]

access to your world.

Descriere

Detali tehnice

Cu ajutorul ACCESS Funcţie de vânzare, oferiţi casierului un obiect de
lucru, prin care el oferă clienţilor voştrii, direct la intrare, o impresie pozitivă.
Cu imprimanta fiscală POS, sunt tipărite pentru client chitanţe de plată,
chitanţe de retur, chitanţe de cărţi de credit. Această imprimantă este una
dintre cele mai rapide şi cele mai simple imprimante de pe piaţă. Sulul de
hârtie se montează foarte simplu. Sigla se trimite la imprimantă printr-un
simplu program. Layout-ul fiecărei chitanţe poate fi prelucrat individual de
dorinţe cu un editor de grafică.
Imprimanta POS face parte din imprimantele cele mai rapide de imprimat
chitanţe şi foarte uşor de utilizat. Rola de hârtie cu o lăţime maximă de 83
mm se poate schimba numai cu o singură mână.

Dimensiuni
» 145x146x195 mm (LxÎxL)

Cu o rezoluţie de 180 dpi, imprimă cu o culoare şi o calitate chiar şi Logo
şi grafică. Logo-urile sunt trimise de program foarte simplu la imprimantă.
Lazout-ul pentru chitanţe diferite se pot face cu un editor de grafica,
individual pentru fiecare chitanţă diferită.
POS Imprimantă de chitanţe - Avantaje
» Extrem simplu de utilizat pentru casier
» Siguranţă şi disponibilitate ridicată
» Viteza de imprimare este ridicată
» Taietor automat (Cutter)
» Design modern şi compact

Informaţii generale
» Imprimantă termică Samsung SRP-350
» Culoarea carcasei: negru (opţional: 		
gri)
» Imprimare: Termodirectă
» Viteză medie: 150 mm/Sec.
» Rezoluţie 180 dpi (7 Dot/mm)
» Schimbare de hârtie: Easy Paper Drop In 		
(introducere pe canal fără prindere cu arcuri)
» Material de utilizare: hârtie termică
» Lăţimea hârtiei: max. 83 mm, Diametrul 		
hârtiei max. 19 mm
» Interfaţă: parallel IEEE 1284
Construcţie
» Autocutter (Tăietură în mijloc)
» Semnal acustic (Buzzer)
» 2 cuplări pentru cutie de casă
» Senzor de anunţare când este hârtia 		
aproape gata
» Senzor de anunţare când hârtia este gata

// Vă deschidem
noi universuri.

Easy Paper Drop In [Imprimantă de chitanţe]
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// Noi optimizăm managementul vizitatorilor unităţilor de petrecere
a timpului liber. Scopul nostru: Mărirea succesului dvs. economic!
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