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POS Sunmi D2S Lite +
drukarka Elzab Mera Online
WiFi
Cena brutto

5 633,40 zł

Cena netto

4 580,00 zł

Producent

Sunmi

Opis produktu
Doskonały zestaw /stanowisko sprzedażowe
1. Terminal POS Sunmi D2S Lite/ Android
to urządzenie dedykowane do pracy w punktach handlowych i gastronomicznych. Dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego
terminal ułatwia i przyśpiesza pracę sprzedawcy.
Urządzenie działa w oparciu o system Android oraz autorską nakładkę Sunmi, która w łatwy sposób pozwala nam zarządzać
urządzeniem oraz aplikacjami.
Główne cechy:
Wydajny procesor
Wielopunktowy pojemnościowy wyświetlacz wielkości 15,6 cali, rozdzielczość Full HD (1920x1080)
Łatwy do czyszczenia płaski bezramkowy ekran
Liczne porty wejścia/wyjścia pozwalają na jednoczesne podpięcie wielu urządzeń peryferyjnych np. wag, drukarek,
czytników
Możliwość prowadzenia kabli w ukrytej przegrodzie co wpływa na estetykę stanowiska sprzedaży
Opcjonalna kamera 3D do rozpoznawania twarzy
System operacyjny
Android 7.1 Sunmi OS
Procesor
Jeden ekran: Octa-core 1.2GHz, Dwa ekrany : Quad-core
1.6GHz
Pamięć
2 GB RAM / Wewnętrzna pamięć 8 GB / Slot dla karty SD do
64 GB
Wyświetlacz
Pojemnościowy 15,6” LCD, Rozdzielczość : 1920 x 1 080
Zasilanie
Input：AC100～240V/1.7A Output：DC24V/1.5A
Komunikacja
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1/3.0/4.2
Porty
4× USB Type-A port
1× RJ11 serial port
1× RJ12 cash drawer port
1× RJ45 LAN port
1× headphone jack
1× power port
1× Micro-USB debug port
Dźwięk
Głośnik 3 W
Złącze słuchawkowe 3,5 mm

2. Drukarka fiskalna Elzab Zeta Online
KOMPAKTOWA
Przed Państwem ELZAB Zeta ONLINE - mała drukarka fiskalna, z dużymi możliwościami, w atrakcyjnej cenie. Przeznaczona
jest do małych i średnich punktów sprzedaży. Z uwagi na kompaktową obudowę zajmuje niewiele miejsca na ladzie. Mimo
niewielkich gabarytów drukarka mieści 60-cio metrową rolkę papieru. Do Zety online można podłączyć dodatkowy wyświetlacz
na słupku (wymaga oddzielnego zakupu).
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W standardzie oferuje komunikację bezprzewodową (Bluetooth/WiFi), ale wyposażona jest również w złącze USB (wirtualna
karta sieciowa), które można wykorzystać do komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas.
Drukarka pozwala na wydruk faktur VAT oraz różnego rodzaju wydruków niefiskalnych (tzw. formatek).

Warte podkreślenia
małe gabaryty, wielkie możliwości
komunikacja bezprzewodowa WiFi/BT w standardzie
wydruk faktur VAT
obsługa popularnych protokołów komunikacyjnych
Jako oprogramowanie sprzedażowe polecamy program Elzab App lub system Dotykacka
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