
Specyfikacja techniczna

Kopia elektroniczna

typ karta microSD/microSDHC – 4GB

Eurofiskalizacja

wielowalutowość
możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, 
w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)

Bazy danych

baza PLU 100 000
nazwa towaru 56 znaków

+ dodatkowa linia opisu
protokół komunikacyjny POSNET / THERMAL
stawki VAT 7 (A...G)

Wyświetlacze

wyświetlacz operatora wspólny z wyświetlaczem klienta
wyświetlacz klienta LCD 2 x 16 znaków,

alfanumeryczny, podświetlany

Mechanizm drukujący

typ termiczny Seiko  „drop in – wrzuć i drukuj”
szerokość papieru 57 mm
szybkość wydruku 22 linie/s
liczba znaków w wierszu 40
długość rolki papieru 14 m

Klawiatura

typ membranowa
liczba klawiszy 4

Złącza

interfejsy standardowe 1 x USB
interfejsy dodatkowe moduł Bluetooth

Zasilanie

zasilacz zewnętrzny 230 V/12 V
wbudowany akumulator Li-ion 7,4 V/2150 mAh

Wymiary i waga

wymiary (szer. x wys. x dł.) 86 x 46 x 128 mm
waga ~ 315 g (bez rolki papieru)

Ważne funkcje

n wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu 
n drukowanie faktur VAT n kody kreskowe w stopce
paragonu (code 128) n kody 2D (QR Code, Data Matrix,
Aztec, PDF417) n grafika na paragonach n przypominanie
o terminie obowiązkowego przeglądu technicznego

Autoryzowany Przedstawiciel Posnet

POSNET POLSKA S.A.
ul. Municypalna 33  | 02-281 Warszawa
tel. (22) 868 68 88  | fax (22) 868 68 89

Twój biznes w pigułce
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Najmniejsza drukarka fiskalna na rynku 



Kiedy rozmiar ma znaczenie
Posnet Temo HS to najmniejsze i najlżejsze fiskalne urządzenie mobilne. Drukarka współpracuje z dostępnymi na polskim
rynku programami obsługującymi sprzedaż towarów i usług. Dodatkowo zastosowanie modułu Bluetooth umożliwia
bezprzewodowe połączenie z laptopem bądź tabletem.

Faktury VAT oraz linia opisu towaru

Drukarki Temo HS posiadają funkcję drukowania faktur VAT
bezpo średnio na rolce kasowej. Ponadto do każdej pozycji na
pa ragonie oraz fakturze można dodać dodatkową linię opisu
zawie rającą np. kod usługi, rozwinięcie nazwy towaru lub kodu
PKWiU itp.

Wydruki niefiskalne i „Superformatka”

Temo HS udostępnia szeroką gamę formatek umożliwiających
pełną obsługę wydruków dotyczących m.in.: płatności 
elektro nicznych, systemów lojalnościowych i rabatowych,
bonów zakupowych, doładowań GSM. Ponadto „Superfor-
matka” umo żliwia generowanie dowolnych wydruków 
niefis kal nych, dzięki czemu użytkownik może tworzyć własne
wydruki o treści do sto sowanej do jego indywidualnych 
wymagań.

FVAT

Kody kreskowe i 2D

Dostępny jest wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną
informacją (np. numerem systemowym), co ułatwia późniejsze
odnalezienie transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D)
mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz 
w do wolnym miejscu na wydruku niefiskalnym. Jest to doskonała
forma wydruku dodatkowej reklamy i informacji dla klienta:
bonów promocyjnych, linku do strony z aktualnymi promocja mi,
gazetką itp. Standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix,
PDF417.

n mobilne punkty srzedaży n niewielkie punkty handlowo-usługowe n parkingi i wypożyczalnie  n gabinety lekarskie n kancelarie prawne 
n szkoły nauki jazdy n zakłady pogrzebowe n sklepy internetowe 

Polecane do:

NIP nabywcy na paragonie

Drukarki Temo HS mają możliwość wydruku NIP nabywcy 
w fiskal nej części paragonu. Według obecnych przepisów NIP
nabywcy możemy drukować na paragonach o wartości 
do 450 PLN lub 100 EUR.

Grafika na wydruku

Każdy paragon, fakturę i wydruk niefiskalny możesz wzbogacić
dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę.
Uży tko wnik sam może zdefiniować, co będzie drukowane np.
logo sklepu, płatna reklama dostawcy czy promocja 
okoliczno ściowa.



Eurofiskalizacja

Drukarki Temo HS są urządzeniami wielowalutowymi (gotowymi
na eurofiskalizację) z możliwością zaprogramowania dowolnej
waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np.
euro). Zmiana waluty ewidencyjnej może odbyć się automaty-
cznie, zgodnie z zaprogramowaną datą i godziną. Dodatkowo
funkcja przelicznika walut umożliwia wydruk na paragonie
informacji o kursie przeliczeniowym waluty ewidencyjnej na
inną dowolnie wybraną (np. z PLU na EUR).

Wytrzymała bateria litowo-jonowa

Wymienny akumulator litowo-jonowy zapewnia długotrwałą 
i nie przerwaną pracę również w terenie. Jednorazowe, pełne
ładowanie akumulatora pozwala wydrukować nawet 80 000
wierszy paragonu. Poza zasilaniem sieciowym, możliwe jest
również ładowanie za pomocą kabla USB podłączonego 
do komputera lub ładowarki samochodowej. 

Kopia elektroniczna

Oryginały paragonów (dla klientów) drukowane są na papierze
termicznym, natomiast kopie zapisywane są w formie 
elektronicznej na karcie microSD. Takie rozwiązanie to wygoda 
i redukcja kosztów związanych z zakupem rolek papieru. Ponadto
możliwe jest zdalne tworzenie kopii zapasowej danych z karty
SD oraz szybki dostęp do tych danych z poziomu komputera.

Łatwa wymiana papieru

Zastosowanie wytrzymałego mechanizmu drukującego 
z systemem szybkiej wymiany papieru  „drop in – wrzuć i drukuj”
gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.

Przypominanie o przeglądach okresowych

Udogodnieniem dla podatników jest automatyczne przypo -
minanie o ko nieczności wykonania przeglądu okresowego. 
In formacja drukuje się każdo razowo po włączeniu drukarki od 30
dnia przed zaprogramowaną datą obowiązkowego przeglądu.

Współpraca z komputerem

Drukarka współpracuje z dostępnymi na polskim rynku 
programami obsługującymi sprzedaż towarów i usług. 
Komunikacja z komputerem odbywa się za pomocą kabla USB
natomiast zastosowanie modułu Bluetooth umożliwia 
bezprzewodowe połączenie z laptopem, tabletem czy telefonem
komórkowym.

Wersje kolorystyczne

Drukarka dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych
obudowy – jasnej i ciemnej.


