
Drukarka fiskalna POSNET THERMAL 5V USB stanowi udoskonaloną
konstrukcyjnie kontynuację linii najpopularniejszych w naszym 
kraju drukarek fiskalnych Posnet Thermal 5V.

POSNET THERMAL 5V USB zapewnia pełną zgodność ze 
standardem komunikacyjnym Posnet, dzięki czemu współpracuje 
ze wszystkimi dostępnymi na rynku programami sprzedaży.

Różnorodność dostępnych modeli, opcji oraz dodatkowych 
akcesoriów tego urządzenia, pozwala dobrać konfigurację
optymalną dla każdego Użytkownika.

Posnet THERMAL



Drukarka fiskalna POSNET THERMAL 5V USB

Nowa linia drukarek fiskalnych POSNET THERMAL 5V USB jest
przystosowana do długotrwałej i bezawaryjnej pracy. Typowe 
środowisko funkcjonowania tych urządzeń to punkty handlowe 
i usługowe o dużym natężeniu ruchu (supermarkety, stacje 
benzynowe, fastfoody).

Ze względu na niewielkie gabaryty oraz ergonomiczny kształt, 
drukarki POSNET THERMAL 5V USB pozwalają na lepsze 
wykorzystanie przestrzeni w miejscu sprzedaży.

Drukarki POSNET THERMAL 5V USB dostępne są z trzema rodzajami 
wyświetlaczy klienta: numerycznym LED, alfanumerycznym LCD  
z regulacją kontrastu i podświetlenia oraz alfanumerycznym VFD.

Dostępne jest również rozwiązanie 
posiadające wysoki wyświetlacz klienta.

Drukarka firskalna POSNET
THERMAL A 5V USB jest urządzeniem 
przeznaczonym dla aptek. Ciche, 
termiczne mechanizmy gwarantują 
komfortową pracę, wysoką jakość oraz 
szybkość wydruku. Wersje drukarek 
Posnet dla aptek posiadają wiele 
unikalnych funkcji, pozwalających 
generować wszystkie niezbędne 
wydruki niefiskalne, organizować
promocje, a także obsługiwać 
płatności elektroniczne.

Zewnętrzny 
moduł 
bluetooth 
RSBT2 
umożliwia 
bezprzewodową 
komunikację drukarki 
z komputerem.

Uwaga: moduł 
współpracuje  
z drukarkami od wersji 2.03

Wysuwana szuflada
na pieniądze, 
wykonana  
z bardzo 
trwałych 
materiałów.

Wszystkie złącza POSNET THERMAL 5V USB umieszczone są 
w spodzie urządzenia, co chroni przed ryzykiem wypięcia lub 
wyszarpnięcia kabli w czasie pracy.

Wysokiej jakości, 
prosta w montażu, 
szuflada otwierana do
góry (flip top).

Drukarka fiskalna POSNET THERMAL A 5V USB

Akcesoria do drukarek THERMAL 5V USB / A 5V USB

Dost´pne opcje

Nakładana  
osłona 
zabezpiecza 
drukarkę przed 
zalaniem i innymi 
zabrudzeniami.

Drukarki POSNET THERMAL 
5V USB występują w dwóch 
wersjach kolorystycznych 
obudowy: jasnym i ciemnym.

Drukarki POSNET THERMAL A 5V 
USB posiadają dwa alfanumeryczne 
wyświetlacze LCD z regulacją 
kontrastu i podświetlenia - klienta 
oraz operatora.

Thermal 5V USB LED

Thermal 5V USB LCD

Thermal 5V USB VFD



BAZY DANYCH
liczba PLU: 100 000 nazw towarów
stawki VAT: 7 (A..G)
nazwa towaru: do 40 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu

WYŚWIELTACZE
Wyświetlacz operatora: •  Alfanumeryczny LCD z podświetleniem 2x20 znaków (w wersji 5V USB LCD 

wyświetlacz operatora wspólny z wyświetlaczem klienta)
Wyświetlacz klienta: •  Numeryczny LED 8 lub 10 znaków (tylko w Thermal 5V USB)

•  Alfanumeryczny LCD z podświetleniem 2x20 znaków z regulacją kontrastu 
i podświetlenia

•  Alfanumeryczny VFD z podświetleniem 2x20 znaków (tylko w Thermal 5V 
USB)

ZŁĄCZA
komunikacja z PC: •  RS232

•  Złącze USB
•  Bluetooth po dołączeniu modułu RSBT2

sterowanie szufladą: Interfejs napięciowy 6V

MECHANIZM DRUKUJĄCY
typ: Dwa mechanizmy termiczne (oryginał i kopia)
szybkość wydruku: 20 linii na sekundę
ilość znaków w wierszu: 40
szerokość papieru: 57mm

WAŻNE FUNKCJE
•  Przypominanie o przeglądzie okresowym
•  System raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych
•  Wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy)
•  W Thermal A 5V USB szereg dodatkowych funkcji odpowiednich dla aptek

ZASILANIE
zasilanie z sieci: Zasilacz zewnętrzny, niestabilizowany (19V/0.8A lub 24V/1A)
zasilanie awaryjne: Wbudowany akumulator zapewniający wydruk 6000 linii

WYMIARY I WAGA
wymiary: 196 x 255x 278 mm (szer. x wys. x dług.)
waga: ~ 2.8 kg

Posnet Combo DF  
Szybka drukarka  
z obcinaczem paragonów 
dedykowana do punktów 
sprzedaży o dużym 
natężeniu ruchu. 

Ceniącym 
mobilność 
proponujemy 
drukarki fiskalne
Posnet temo.

INNE PRODUKTY

Posnet Polska S.A.
ul. Municypalna 33

02-281 Warszawa
e-mail: posnet@posnet.com

www.posnet.com
infolinia: 0 800 120 322

Przedstawiciel POSNET

THERMAL 5V USB / THERMAL A 5V USB


