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Modulino Compact 2-palcový, s pokladničnou aplikáciou PPM, komplet
Moderné prenosné inteligentné zariadenia určené do malých a stredných prevádzok.
Vyznačuje sa jednoduchým ovládaním, vysokou flexibilitou, je vyrobený pomocou
najmodernejších technológií vo vysokej kvalite zodpovedajúcej štandardom EÚ.










Použitie
mobilný predaj rôzneho charakteru
stánky
kaderníctva, manikúra, pedikúra
masérske salóny
taxisluţby, kuriérske sluţby
lekári, fyzioterapeuti, zubári
platené parkoviská
malé kaviarne, cukrárne, bufety













Cena s DPH

435,60 €

Vlastnosti
2 v 1, mobilná registračná pokladnica /
tlačiareň
neobmedzený počet predajných poloţiek
neobmedzený počet tovarových skupín
názov predajnej poloţky aţ 42 znakov
integrovaný grafický zákaznícky displej
podpora ďalších zariadení : scanner,
externá klávesnica, USB memory, ...
wireless komunikácia: WIFI, Bluetooth,
3G/4G
dotykový displej 5”
umoţňuje podporu vybraných aplikácií
pod OS
Android: vernostný systém, platobný
terminál, ...
bezpečné zálohovanie údajov na Cloud

Cena bez DPH

363,00 €

Parametre:
Tlačová časť
Spôsob tlače
Rýchlosť tlače
Rozlíšenie tlače
Šírka tlače
Rozmer papierového kotúčika
Senzory
Batéria
Tlač v reţime prevádzky z batérie
Komunikačné rozhrania
Podporovaný softvér
Aplikačný HW
Displej
Procesor
Pamäť
Batéria
Podporovaný softvér
Komunikačné rozhrania

priama termotlač
do 70 mm / s
203 dpi
do 40 mm
57 mm ± 1 mm
senzor otvárania horného ktrytu
senzor konca papierového kotúčika
senzor prehriatia tlačovej hlavy
7,4 V Li-on 920 Ah nabíjateľná
20 000 riadkov
Tlačiareň: USB
PegasPosMobile (PPM)
dotykový 5,0“ HD IPS LCD 1280*720
4 jadrový, 1 GHz
Interná 1GB + 8 GB (pouţiteľných 5GB), (SDcart
rozšíriteľná na 32 GB, nieje súčasťou poloţky)
2 300 mAh, dobíjateľná
Android 5.1, PegasPosMobile (PPM)
3 x USB 2.0 (jedno pouţité pre komunikáciu
s tlačiarňou) Bluetooth 4.0, WIFI, 3G/4G

Modulino Compact 2-palcový, s pokladničnou aplikáciou PPM, komplet
POLOŢKA OBSAHUJE:
1/ 2 palcovú tlačiareň, tlač na papierovú termo pásku šírky 57 mm,
2/ integrovaný mobilný telefón (s OS ANDROID),
3/ pokladničný softvér PPM* (PegasPosMobile) pre OS ANDROID,
*Pokladničný softvér PPM v cene 99 € bez DPH je zahrnutý v cene poloţky.
Prvých 24 mesiacov pouţívania je bezplatne, kaţdý ďalší rok pouţívania je podmienený úhradou platenej
ročnej podpory vo výške 20% z ceny softvéru, s úhradou na začiatku obdobia (úhradou ročnej podpory
získava pouţívateľ právo ďalšieho pouţívania a prístup ku všetkým vyšším verziám aplikácie dostupným v
danom období).
PODMIENKA FUNKČNOSTI:
1/ dátové pripojenie na Internet (SIM karta s dátovým pripojením).

LÍNIA S – Tibor Danihel
Mierova 181, 821 05 Bratislava
tel.: +421 903 207 027
e-mail: linia.s@atlas.sk

