
  

 

MOBILE  
wytrzymała konstrukcja mechaniczna, bardzo prosta wymiana rolek, 2 000 kodów 
towarowych, specjalizowane funkcje dla parkingu i wypoŜyczalni, szeroka gama 
akcesoriów do pracy mobilnej, szeroka gama raportów oraz statystyk sprzedaŜy, 
kasjerów, form płatności i innych  

 1099,00 
PLN  

  

 
BINGO HS STANDARD 
wersja Standard i Plus, duŜe i czytelne alfanumeryczne wyświetlacze operatora, 
LCD 2x16 znaków, numeryczny wyświetlacz operatora LED, intuicyjne menu, 
szybki mechanizm drukujący 50mm/s, szerokość papieru 2 x 28 mm, łatwa 
wymiana papieru dzięki mechanizmowi wrzutowemu, czytelne klawisze z 
nakładkami antyrefleksyjnymi, łatwa w montaŜu, estetyczna silikonowa osłona 
przeciwzalaniowa (opcja), moŜliwość konwersji portu RS232 na port USB lub 
DB9 do skanera (przy pomocy konwerterów), wbudowany akumulator 
pozwalający na wydruk minimum 6 000 linii, niewielkie rozmiary  
 

 1099,00 
PLN  

  

  
BINGO HS PLUS 
wersja Standard i Plus, duŜe i czytelne alfanumeryczne wyświetlacze operatora 
LCD 2x16 znaków, numeryczny wyświetlacz operatora LED, intuicyjne menu, 
szybki mechanizm drukujący 50mm/s, szerokość papieru 2 x 28 mm, łatwa 
wymiana papieru dzięki mechanizmowi wrzutowemu, czytelne klawisze z 
nakładkami antyrefleksyjnymi, łatwa w montaŜu, estetyczna silikonowa osłona 
przeciwzalaniowa (opcja), moŜliwość konwersji portu RS232 na port USB lub 
DB9 do skanera (przy pomocy konwerterów), wbudowany akumulator 
pozwalający na wydruk minimum 6 000 linii, niewielkie rozmiary  
 

 1199,00 
PLN  

  

 
NEO 
 
Dwa mechanizmy termiczne (2x57mm), 5 000 kodów towarowych, 2 000 
dodatkowych kodów kreskowych, 3 x 24 klawisze funkcyjne, Współpraca z 
komputerem On-Line, komunikacja: 1 x USB; 3 x RS232 (konfigurowane), 
Zarządzanie promocjami, Szeroki zestaw raportów i statystyk, 5 lat gwarancji na 
pamięć fiskalną  

  

 1699,00 
PLN  

   

  
NEO PLUS 
 
Dwa mechanizmy termiczne (2x57mm), 12 000 kodów towarowych, 2 500 
dodatkowych kodów kreskowych, 3 x 24 klawisze funkcyjne, Współpraca 
z komputerem On-Line, Komunikacja: 1 x USB; 3 x RS232 (konfigurowane),  
Z multiplekserem dodatkowe złącza 2 COM i 1 PS2, Zarządzanie promocjami, 
Szeroki zestaw raportów i statystyk, Nowe funkcje (deklaracja stanu kasy, opisy 
wypłat, obsługa pełnych kodów kreskowych dla prasy, obsługa drukarki , 
paragonowej, opisy do towarów, obsługa receptur, generator zamówień ) 
5 lat gwarancji na pamięć fiskalną  
 

 1899,00 
PLN  

   

 

COMBO L  
 
30 000 PLU, 3 x RS232, Ethernet, Wyświetlacz operatora LCD 4x20 znaków z 
podświetleniem i regulowanym kontrastem, Wyświetlacz klienta LED10,  
5 lat gwarancji na pamięć fiskalną  

 2899,00 
PLN  



  

 

 COMBO XL 

 60 000 PLU, 5 x RS232, Ethernet, Wyświetlacz operatora LCD 4x20 znaków z 
podświetleniem i regulowanym kontrastem, Wyświetlacz klienta LCD 2x20 
znaków z podświetleniem i regulowanym kontrastem, 5 lat gwarancji na pamięć 
fiskalną  

 3299,00 
PLN  

  
 

 
COMBO - WERSJE MODUŁOWE 

Posnet Combo w wersji modułowej to jedyne tego typu rozwiązanie dostępne na 
rynku. Pozwala ono na zabudowanie stanowiska kasowego w sposób dotychczas 
dostępny jedynie w rozwiązaniach POS'owych. Połączenie  
z kasetkami kasjerskimi typu Flip Top zapewnia najwyŜszą ergonomię pracy w 
boksach poprzecznych.  

Zalety 

Wersja modułowa pozwala na odłączenie całego interfejsu uŜytkownika –  
wyświetlacza operatora i klawiatury – od modułu głównego.  
Dzięki temu moŜna w większym stopniu ograniczyć zajmowane na ladzie 
miejsce, nie tracąc nic z wygody pracy na kasie  

Dopłata  
do 

wybranego 
modelu 

podstawow
ego kasy 

100,00 
PLN  

  

  

  

 
TETA 

Przeznaczenie: do pracy w taksówkach 

Mechanizm drukujący: termiczny, 40 znaków w wierszu, 7 wierszy na sekundę, 
Wyświetlacz: LED 7-mio segmentowy, 7-mio znakowy, wysokość znaków: 10 
mm, Klawiatura:  foliowa z mikroprzełącznikami, 12 klawiszy wielofunkcyjnych, 
Gniazda: złącze RJ-45 do komunikacji z taksometrem lub PC i zasilania, 
Zasilanie: z instalacji samochodowej 12V / max 13W lub z wewnętrznego 
akumulatora 7,2V / 2,1 Ah 

 

680,00 
PLN  

 

 
MINI 

Ilość PLU: 511, Grupy towarów: 16, Stawki VAT: 7 , Opis towaru: nazwa o 
długości do 16 znaków, jednostka miary, opakowanie zwrotne (maks. 64), towary 
wiązane (maks. 256 par), liczba miejsc po przecinku dla określania ilości, stawka 
VAT, Kasjerzy: 5 , Mechanizm drukujący: mechanizm termiczny, prędkość druku: 
7,5 wiersza/ sek., Wyświetlacz kasjera: alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 
16 znaków, Wyświetlacz klienta: 7 segmentowy, 7 pozycji cyfrowych, Klawiatura: 
30 klawiszy, wielofunkcyjna z moŜliwością definiowania klawiszy, Gniazda: 
komunikacji z PC lub wagi ELZAB Prima, szuflady na pieniądze, Zasilanie: 
sieciowe, z wewnętrznego akumulatora lub z instalacji samochodowej 7,5V/ max 
0,5A  

 

 1090,00 
PLN  

  

 
JOTA 

Ilość PLU: 2047, Grupy towarów: 16, Stawki VAT: 7, Opis towaru: cena, nazwa o 
długości do 18 znaków, kod kreskowy, opakowanie zwrotne (maks. 64), towary 
wiązane (maks. 256 par), liczba miejsc po przecinku dla określania ilości, stawka 
VAT, Kasjerzy: 30, Ilość pozycji paragonowych w buforze: 2048, Mechanizm 
drukujący: mechanizm termiczny, 2 x 18 znaków w wierszu, prędkość druku 7,5 
linii/sek. Wyświetlacz kasjera: alfanumeryczny LCD podświetlany, 2 x 24 znaki, 
Wyświetlacz klienta: diodowy LED, 9-cyfrowy, Klawiatura: wielofunkcyjna, 28 
klawiszy, Gniazda: - zasilania, komunikacji z PC (RS232) lub wagi ELZAB Prima, 
czytnika lub przejściówki do czytnika i wagi, szuflady na pieniądze, Zasilanie: 
sieciowe z wewnętrznego akumulatora 6V/ 4,5 Ah, z instalacji samochodowej 12 
- 30 V/ maks. 1 A, zewnętrzny zasilacz w komplecie  
 

1390,00 
PLN  



 

 
ALFA SUPER 2047 PLU 

PLU: 2047, Grupy towarów: 16, stawki VAT: 7, Opis towaru: nazwa o długości 
do 18 znaków, jednostka miary, kod kreskowy, opakowanie zwrotne (maks. 
64), towary wiązane (maks. 256 par), liczba miejsc po przecinku dla 
określania ilości, stawka VAT, Kasjerzy: 30, Ilość pozycji paragonowych w 
buforze: 2000, Mechanizm drukujący:  mechanizm 9 - igłowy, 40 znaków w 
wierszu, prędkość druku 3 linie/ sek., Gwarancja: 5 lat na igłowe mechanizmy 
drukujące dla uŜywających oryginalne materiały eksploatacyjne. Wyświetlacz 
kasjera: alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki  Wyświetlacz 
klienta: diodowy LED, 9-cyfrowy z dwoma dodatkowymi komunikatami 
Klawiatura: alfanumeryczna, 64 klawisze, z polskimi znakami, Gniazda: 
zasilania (15 V), komunikacji z PC (RS 232), szuflady na pieniądze, czytnika 
kodów kreskowych typu szeregowego, klawiaturowego, lub wagi 
elektronicznej i czytnika kodów kreskowych typu klawiaturowego, Zasilanie: 
sieciowe z akumulatora wewnętrznego (12V/4,5 Ah) zewnętrzny zasilacz w 
komplecie  

 

1690,00 
PLN  

  

ALFA SUPER 4095 PLU 

PLU: 2047, Grupy towarów: 16, Stawki VAT: 7, Opis towaru: nazwa o 
długości do 18 znaków, jednostka miary, kod kreskowy, opakowanie zwrotne 
(maks. 64), towary wiązane (maks. 256 par), liczba miejsc po przecinku dla 
określania ilości, stawka VAT, Kasjerzy: 30, Ilość pozycji paragonowych w 
buforze: 4096, Mechanizm drukujący:  mechanizm 9 - igłowy, 40 znaków w 
wierszu, prędkość druku 3 linie/ sek., Gwarancja: 5 lat na igłowe mechanizmy 
drukujące dla uŜywających oryginalne materiały eksploatacyjne. Wyświetlacz 
kasjera: alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki  Wyświetlacz 
klienta: diodowy LED, 9-cyfrowy z dwoma dodatkowymi komunikatami 
Klawiatura:  alfanumeryczna, 64 klawisze, z polskimi znakami. Gniazda: 
zasilania (15 V), komunikacji z PC (RS 232), szuflady na pieniądze, czytnika 
kodów kreskowych typu szeregowego, klawiaturowego lub wagi 
elektronicznej i czytnika kodów kreskowych typu klawiaturowego, Zasilanie:  
sieciowe z akumulatora wewnętrznego (12V/4,5 Ah) zewnętrzny zasilacz w 
komplecie  

 1790,00 
PLU  

  

 
ALFA EXTRA 2047 PLU 

PLU: 2047, Grupy towarów: 16, Stawki VAT: 7, Opis towaru: nazwa o 
długości do 18 znaków, jednostka miary, kod kreskowy, opakowanie zwrotne 
(maks. 64), towary wiązane (maks. 256 par), liczba miejsc po przecinku dla 
określania ilości, stawka VAT, Kasjerzy: 30, Ilość pozycji paragonowych w 
buforze: 4096, Mechanizm drukujący:  2 mechanizmy termiczne, 40 znaków 
w wierszu, prędkość druku ok. 7,5 linii/ sek. - wydruk jednoczesny paragonu i 
kopii, Wyświetlacz kasjera: alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki, 
Wyświetlacz klienta: diodowy LED, 9-cyfrowy z dwoma dodatkowymi 
komunikatami, Klawiatura:  alfanumeryczna, 64 klawisze, z polskimi znakami, 
Gniazda: zasilania (15 V), komunikacji z PC (RS 232), szuflady na pieniądze, 
czytnika kodów kreskowych typu szeregowego, klawiaturowego lub wagi 
elektronicznej i czytnika kodów kreskowych typu klawiaturowego, Zasilanie: 
sieciowe z akumulatora wewnętrznego (6V/4,5 Ah), z instalacji 
samochodowej(12-30V/ maks. 1,5A), zewnętrzny zasilacz w komplecie   

 1760,00 
PLN  

  

 
ALFA EXTRA 4095 PLU 

PLU: 4095, Grupy towarów: 16, Stawki VAT: 7, Opis towaru: nazwa o 
długości do 18 znaków, jednostka miary, kod kreskowy, opakowanie zwrotne 
(maks. 64), towary wiązane (maks. 256 par), liczba miejsc po przecinku dla 
określania ilości, stawka VAT, Kasjerzy: 30, Ilość pozycji paragonowych w 
buforze: 4096, Mechanizm drukujący:  2 mechanizmy termiczne, 40 znaków w 
wierszu, prędkość druku ok. 7,5 linii/ sek. - wydruk jednoczesny paragonu i 
kopii, Wyświetlacz kasjera: alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki, 
Wyświetlacz klienta: diodowy LED, 9-cyfrowy z dwoma dodatkowymi 
komunikatami, Klawiatura:  alfanumeryczna, 64 klawisze, z polskimi znakami, 
Gniazda: zasilania (15 V), komunikacji z PC (RS 232), szuflady na pieniądze, 
czytnika kodów kreskowych typu szeregowego, klawiaturowego lub wagi 
elektronicznej i czytnika kodów kreskowych typu klawiaturowego, Zasilanie: 
sieciowe z akumulatora wewnętrznego (6V/4,5 Ah), z instalacji 
samochodowej(12-30V/ maks. 1,5A), zewnętrzny zasilacz w komplecie   

 

ECO 

Ilość PLU: 6143, Bufor pozycji paragonowych: 6143, Grupy towarów: 99, 
Stawki VAT: 7, Opis towaru: nazwa o długości do 18 znaków, stawka VAT, 
jednostka miary, kod kreskowy, grupa towarowa, cena jednostkowa, 
opakowanie zwrotne (maks. 64), towary wiązane (maks. 256 par), liczba 
miejsc po przecinku dla określania ilości, 1533 dodatkowych kodów 
kreskowych, Kasjerzy: 30, Mechanizm drukujący: termiczny, 12 lub 24 znaków 
w wierszu, prędkość druku 9 wierszy/ sek., Wyświetlacz kasjera: 
alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki, Wyświetlacz klienta: 

1590,00  
PLN 



diodowy LED, 9-cio cyfrowy, Klawiatura: 40 klawiszy, Gniazda: komunikacji z 
PC (RS232) szuflady na pieniądze typu RJ klawiaturowego czytnika kodów 
kreskowych wagi elektronicznej lub szeregowego czytnika kodów kreskowych 
Zasilanie: sieciowe lub z akumulatora wewnętrznego (6V/4,5 Ah)  

     

 


