
Kasa fiskalna nie musi być nudna
Specyfikacja techniczna

Dostosuj kasę do swoich potrzeb! Wybierz jeden z sześciu kolorów obudowy, wersję klawiatury,
akumula tora i wielkość bazy towarowej. Dobierz niezbędne akcesoria, takie jak waga, moduł Wi-Fi lub GPRS.

śnieżna biel limonkowa zieleń słoneczny żółty 

błękit oceanu ognista czerwień elegancki fiolet

Posnet Revo dostępne jest w sześciu modnych kolorach
obudowy. Nareszcie kasa fiskalna może idealnie paso -
wać do wystroju wnętrza Twojego sklepu!

Kopia elektroniczna

typ Karta SD/SDHC – 4GB

Wielowalutowość

eurofiskalizacja
możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej 
w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. EURO)

Bazy danych

stawki VAT 7 (A...G)
baza towarowa (PLU) 10 000, 15 000*
nazwa towaru 40 znaków
dodatkowe kody kreskowe 12 000
max. ilość kodów do PLU 20
zestawy / wielopaki 6 000
notatnik 1 000
kasjerzy 16
opakowania 65
formy płatności 35 (w tym 20 walut)
rabaty/narzuty 35
rabaty czasowe 8
jednostki miary 10
klawisze skrótu 42 (3 poziomy x 14 klawiszy)
grupy towarowe 100
formaty kodów ważonych 10
formaty kart rabatowych 10
zestawy raportów 5
opisy wpłat / wypłat 10
opisy towarów 50
obsługa błędów 20
bufor pozycji paragonowych 20 000

Mechanizm drukujący

typ termiczny typu  „drop in – wrzuć i drukuj”
ilość znaków w wierszu 40
szerokość papieru 57 mm
długość rolki papieru 60 m
szybkość wydruku do 47 linii/s
obcinacz papieru tak

Wyświetlacze

wyświetlacz operatora graficzny, (240 x 64 pikseli)
wyświetlacz klienta graficzny, (240 x 64 pikseli)

Klawiatura

rodzaj klawiatury – mechaniczna
– silikonowa z podświetleniem

Złącza

interfejsy standardowe Ethernet, 1 x USB (host), 4 x RS232
interfejsy dodatkowe* WiFi, GPRS, 2 x RS232, 1 x PS2

(po zastosowaniu Multipleksera)
szuflada 6 V, 12 V, 18 V, 24 V
obsługiwane urządzenia / usługi

komputer, skaner (USB / RS / PS2), waga, szufla da,
weryfikator cen, drukarka paragonowa, multi-
plekser, modem GPRS, waga zintegro wa na, czytnik
magnetyczny, pendrive, terminal płatni czy, hub
USB, tunelowanie portów COM, monitoring

komunikacja z komputerem on-line, 
bez przerywania pracy kasjera

Zasilanie

zasilacz zewnętrzny 230 V
wbudowany akumulator Li – ion 7,2 V / 2150 mAh

Li – ion 7,2 V / 5200 mAh*

Wymiary i ciężar kasy

wymiary (szer. x wys. x dł.) 159 x 133 x 225 mm
ciężar ~ 1,3 kg (bez rolki papieru)

Waga zintegrowana*

szalka wagi stal nierdzewna
zakres ważenia 15 kg
dokładność ważenia 5 g
tara – 14,995 kg
wymiary (szer. x wys. x dł.) 288 x 67 x 208 mm 

(+ 5 mm wysokości - regulacja nóżek)

Polecane do

• sklepy spożywczo-przemysłowe
• sklepy osiedlowe, minimarkety, delikatesy
• sklepy mięsne, monopolowe, pasmanteryjne, jubilerskie itd.
• sklepy drogeryjno-kosmetyczne
• piekarnie i cukiernie
• nieduże i średnie lokale gastronomiczne, fast-food, itp.
• butiki, wyspy marketowe

Przywiązujemy wagę do kasy

Beztroskie użytkowanie

Posnet Revo dostępne jest także w wersji z silikonową, pod -
świetlaną klawiaturą. Takie rozwiązanie chroni Twoją kasę
przed zabrudzeniami i przypadkowym zachlapaniem pły-
nami. Pracuj komfortowo i beztrosko.

Zintegruj się z wagą

Poszerz możliwości swojej Revo, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Dedykowana szalka to akcesorium, które umożliwia sprzedaż
towarów ważonych z wykorzystaniem klawiatury i wyświetla -
cza kasy.

*opcja

Autoryzowany Przedstawiciel Posnet



Rewolucyjna kasa fiskalna
łącząca ergonomiczne rozwiązania, wyjątkową odporność i ogrom nowych funkcji!

Klawiatura – trwałość i funkcjonalność

Kasa Revo jest dostępna w wersji ze standardową klawia -
turą switchową, a także z podświetlaną, klawiaturą sili ko no -
wą – która chroni kasę przed zachlapaniem i zabrudzeniami.
Klawisze funkcyjne oraz 42 klawisze skrótu to bezpośredni
dostęp do najczęstszych operacji sprzedażowych, co podnosi
komfort użytkowania kasy.

Graficzne wyświetlacze 
– intuicyjnie i czytelnie

Kasa Revo wyposażona jest w 2 duże graficzne wyświe tla cze
oraz intuicyjne i funkcjonalne menu użytkownika. Wydzie -
lone pole do prezentacji wskazań z wagi oraz duża czcionka
ułatwiają kasjerowi wprowadzanie i odczyt danych sprzedaży
(towar, cena, ilość, itp), a klient zawsze otrzymuje czytelną 
i pełną informację o kupowanych produktach. Ikony w pasku
statusu informują kasjera o działających usługach (Ethernet,
Wi-Fi, GPRS), statusie kopii elektronicznej, przypominają 
o konieczności wykonania raportu miesięcznego, itp.

Drukuj szybko i niezawodnie

W kasie Revo zastosowano „drukarkowy” mechanizm druku-
jący o szybkości wydruku do 47 linii / sekundę. Wyjątkowa
żywotność mechanizmu, automatyczny obcinacz oraz łatwa
wymiana papieru (drop-in: wrzuć i dru kuj) – to gwarancja
niezawodnej pracy oraz szybkiej i sprawnej obsługi klienta.

NIP nabywcy z kontrolą kwoty paragonu

Kasa Revo umożliwia wydruk NIP nabywcy na paragonie.
Dodatkowo można zaprogramować maksymalną kwotę
paragonu, przy której NIP klienta będzie drukowany. Według
obecnych przepisów NIP nabywcy drukujemy na paragonach
o wartości do 450 zł lub 100 euro.

Funkcja kaso-wagi 
– rewolucyjne połączenie

To pierwsze na rynku połączenie kasy fiskalnej z wagą ele k -
troniczną. Funkcje takie jak tarowanie i zerowanie szalki
ważącej wywoływane są z klawiatury kasy, a wskazania wagi
pojawiają się bezpośrednio na wyświetlaczach operatora
i klienta.

Paragon w trybie „blokowym"

Kasa Revo poza standardowym wydrukiem paragonu „pozy-
cja po pozycji” udostępnia również wydruk blokowy – wtedy
cały paragon drukowany jest dopiero po jego zatwierdzeniu.
Kasjer ma możliwość podglądu i edycji poszczególnych
pozycji paragonu na wyświetlaczu, jeszcze przed jego
wydrukowaniem.

Port USB – 3 x Tak

Port USB host w kasie Revo to wygoda, funkcjonalność 
i łatwość obsługi: automatyczna obsługa skanera kodów
kreskowych pozwalająca na natychmiastową sprzedaż z jego
użyciem; szybka i wygodna archiwizacja danych z kopii ele k -
tro nicznej na pamięć zewnętrzną np. pendrive; możliwość
podłączenia czytnika kart magnetycznych do logowania 
i auto ryzacji operatorów oraz obsługi systemów lojalno ścio -
wych i rabatowych.

Revo przypomina

Nowa funkcja pozwala, aby użytkownik sam zdecydował 
o czym kasa ma przypominać. We wskazanym czasie Revo
wydrukuje lub wyświetli komunikat i przypomni o ważnej
sprawie np. konieczności wykonania raportu mie sięcznego,
dniu płatności podatku, czy urodzinach kiero wnicz ki.

Revo i terminal płatniczy 
– z kartą szybciej

Kasa Revo umożliwia współpracę z terminalami płatniczymi.
Podczas płatności kartą, informacja o kwocie do zapłaty
wysyłana jest automatycznie z kasy do terminala. Kasjer nie
musi ponownie wprowadzać kwoty na terminalu, co przy -
spie sza pracę i minimalizuje ryzyko pomyłek.

Twoja grafika na paragonach

W nagłówku i stopce każdego paragonu i wydruku z kasy
można wydrukować dowolną, czarno-białą grafikę. Może to
być np. logo sklepu lub reklama. Samodzielnie twórz i wgry-
waj własną grafikę z użyciem programu Posnet Grafik.

Multikomunikacja

Kasa Revo umożliwia jednoczesne korzystanie z dostępnych
interfejsów Ethernet, WiFi i GPRS oraz realizowanie wielu
połączeń równolegle. Taka swoboda konfiguracji kasy Revo
umożliwia: 

• 5 połączeń PC (z własnym dostępem do bufora pozycji) do dys-
pozycji programów magazynowych, serwiso wych, itp., 

• zdalną archiwizację kopii elektronicznej i pamięci podrę -
cznej, 

• wysyłanie danych do systemów wideomonitoringu oraz
systemów lolajnościowo-rabatowych, 

• tunelowanie portów COM na potrzeby systemów zewnę -
trznych.

Graficzne wyświetlacze obsługi i klienta

Mechanizm drukujący z obcinaczem

Archiwizacja danych na pendrive

Mechanizm drukujący 
odporny na zachlapanie

Podświetlana, bryzgoszczelna klawiatura


