
                                  Systemy Fiskalne

SZANOWNI PAŃSTWO!

    
    Firma powstała w 2004 roku na bazie doświadczeń z poprzednich lat i obecnie ma 
swoją siedzibę w Żywcu przy ulicy Fabrycznej 5 w budynku biurowca „Samopomoc 
Chłopska

    Oferowane przez nas urządzenia są jednymi z najlepszych na rynku polskim,  
a  także  najtańszych. Dostarczamy nowoczesne rozwiązania poprzez fazę 
projektowania integracji aplikacji i urządzeń, szkolenie, wdrożenie i serwis.
   Ocena ta wynika z naszych doświadczeń oraz wyników sprzedaży, testów i ocen 
klientów. Niezawodnej jakości produkt pragniemy zaprezentować wraz ze 
wszechstronną usługa gwarantującą sukces całej operacji. Szybka reakcja serwisu, 
gotowość do podjęcia działań przez 24 godziny na dobę oraz niskie koszty serwisowe 
uwzględniają aktualne potrzeby i oczekiwania Państwa. Nasza maksyma i idea jaka 
nam przyświeca, brzmi:

”Jesteśmy by pomóc Państwa firmie w relacjach z Urzędami”

Dla Naszych Stałych Klientów zaproponujemy zniżki cenowe na zakup samej Kasy 
Fiskalnej ONLINE, jak również 50% upust na wdrożenie,programowanie 
szkolenie i fiskalizację.
    
Proponując korzystanie z naszych usług mamy nadzieję, że współpraca z naszą 
Firmą przyniesie Państwu wiele satysfakcji.

 „CASH BIS”
    Systemy Fiskalne 
Biuro : 34-300 Żywiec
ul. Fabryczna 5/30
tel. 033 444 60 08
tel. Kom. 0 506 397 458
www cash-bis.com
e-mail: cashbis@life.pl



Dzień Dobry!

Nieuchronnie zbliża się termin wymiany, bądź konieczności 
zainstalowania dla Państwa Branży w wykonywanej działalności 
gospodarczej , urządzeń fiskalnych na tak zwane urządzenia 
typu on line.

Z dniem 01.07.2021 zmuszone do stosowania  urządzeń fiskalnych typu ONLINE, 
 branża :
- fryzjerskich,
- kosmetycznych,
- budowlanych,
- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
- prawniczych,
- związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 
wyłącznie w zakresie wstępu. 

Kasy i Drukarki Fiskalne ONLINE - co to takiego?

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń 
fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem 
Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej.

Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. 

in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a

także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium jest odpowiedzialne za nadawanie numeru 

ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy ONLINE łączą się z 

Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem 

Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, 

odbywa się to bez wiedzy użytkownika.



Użytkownik kasy ONLINE musi zapewnić dostęp do internetu, czyli 

odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa może łączyć się z 

Repozytorium.

Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego 
odliczenia na zakup Kas ONLINE wynikające z 
rozporządzenia MF:

•ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE,

•ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie 
mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, 
które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,

•wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł 
netto.
 

Warunki otrzymania ulgi:

•terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia ONLINE,

•dla podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE rozpoczęcie 
ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem

•przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty 
oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji 
sprzedaży,



•ulgi nie traci się, jeśli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo
poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS 
przebiega zgodnie z harmonogramem.

Pragniemy zatem przedstawić ofertę naszej firmy CASH-BIS Systemy Fiskalne 
dotyczącą  kas i drukarek fiskalnych typu ONLINE.

Kasy Fiskalne Małe i mobilne:

- DATECS WP-50
-Kasa mobilna dla handlu i usług
•Baza towarowa 12 000 PLU

•Programowalne klawisze funkcyjne

•Logo graficzne na paragonie

•Wymiana papieru typu „WRZUĆ I PRACUJ”

•Akumulator litowo-polimerowy 7.4 V/2000mAh

•Praca w niskich temperaturach od -15°C

•Współpraca z terminalem płatniczym

•Współpraca z Centralnym Repozytorium Kas



Kasa fiskalna online DATECS WP-50 to urządzenie zaprojektowane do pracy mobilnej i 
stacjonarnej, wyposażona w wydajną baterię litowo-polimerową. 
Ergonomię pracy zapewnia gumowany spód obudowy gwarantujący pewny uchwyt kasy. 
Natomiast system wymiany papieru typu „WRZUĆ I PRACUJ” sprawia, że obsługa kasy jest 
jeszcze prostsza nawet dla początkującego użytkownika. 
Zastosowane interfejsy komunikacji bezprzewodowej zapewniają dostęp do sieci 
internetowej z dowolnego miejsca, w którym znajdziemy się w zasięgu sieci WIFI lub GSM.
Starannie opracowana konstrukcja urządzenia jak i bogaty wachlarz interfejsów 
komunikacyjnych oraz funkcji dodatkowych urządzenia sprawia, że doskonale nadaje się 
dla handlu obwoźnego, usług świadczonych przez warsztaty samochodowe czy 
wulkanizacyjne, lekarzy, prawników, fryzjerów czy kosmetyczki. Kasa znajduje 
zastosowanie również w rejestracji usług budowlanych oraz sprzedaży paliw stałych np. 
węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.  

- Ceny netto
WP-50 GPRS i WIFI 1299,00 zł
WP-50 GPRS Z KARTĄ SIM 1349,00 zł
WP-50 WIFI i GPRS Z KARTĄ SIM1449,00 zł



 

ELZAB K10 ONLINE BT/ WiFi 

            komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas

•kolorowy, dotykowy wyświetlacz umożliwiający pracę w niskich 
temperaturach (ilość i wielkość klawiszy zmienia się kontekstowo 
dostosowując do pracy kasjera)
•tryb usług czasowych do wykorzystania na parkingach, w wypożyczalniach, 
kręgielniach, parkach rozrywki
•współpraca z terminalem kart płatniczych, czytnikiem kodów kreskowych i 
szufladą kasową

•DOTYKOWA

Mobilna kasa fiskalna ONLINE z dotykową, kontekstową klawiaturą zapewniającą 
intuicyjną obsługę. ELZAB K10 ONLINE BT/ WiFi to kolejna kasa z najpopularniejszej 
na rynku linii mobilnych kas dotykowych ELZAB K10. Dedykowana zarówno do pracy 
stacjonarnej jak i w terenie, w usługach oraz małych placówkach handlowych.

Uniwersalna, nowoczesna, solidna.
Przetestowana w skrajnych warunkach atmosferycznych, zarówno w słońcu, jak i na 
mrozie. Można ją obsługiwać w zimowych rękawiczkach. Posiada wymienną baterię o
dużej pojemności.
Zapewnia bezprzewodową łączność z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) za 
pośrednictwem modułu Bluetooth/ WiFi. Komunikacja WiFi poprzez posiadaną sieć 
lokalną lub za pośrednictwem telefonu komórkowego.



•Polecane dla branż:
warsztaty samochodowe i serwisy opon, mała gastronomia, sprzedaż węgla, 
fryzjerzy, kosmetyczki, branża budowlana, prawnicy, lekarze, branża fitness. 

•Cena netto:1490.00 PLN 

DATECS WP-25
Kasa dla handlu i usług

•Baza towarowa 16 000 PLU

•Programowalne klawisze funkcyjne

•Czytelny wyświetlacz operatora

•Logo graficzne na paragonie

•Wymiana papieru typu „WRZUĆ I PRACUJ”

•Akumulator Li-Ion 7.4 V/2000mAh

•Współpraca z terminalem płatniczym

•Współpraca z Centralnym Repozytorium Kas

Potwierdzony badaniami zakres temperatury pracy pozwala użytkować urządzenie przy      
-5°C. 
Dopracowana konstrukcja urządzenia, bogaty wachlarz interfejsów komunikacyjnych i 
funkcji dodatkowych urządzenia sprawia, że staje się ono doskonałe do małych sklepów i 
placówek usługowych - gabinety lekarskie i stomatologiczne, salony fryzjerskie, 
kosmetyczne i kosmetologiczne, kioski, małe sklepy spożywcze, piekarnie, cukiernie, 
sklepy odzieżowe. Funkcje wydruku zamówień znajda zastosowanie w lodziarniach, barach 
szybkiej obsługi, smażalniach, bistro barach itp. Kasa znajduje zastosowanie przy 
sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla 
brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. 

Rekomendowana również do rejestracji usług czasowych np. parkingi, wypożyczalnie 
sprzętu, gry, place zabaw.

Zapewniony w wersji kasy GPRS z karta SIM w ramach trzyletniego pakietu dostęp do 
Internetu umożliwia połączenie z CRK z dowolnego miejsca w kraju. Nielimitowany pakiet 
danych daje gwarancję przesyłania dowolnej wielkości informacji zgodnie z odebranym z 
Repozytorium Ministerstwa Finansów harmonogramem dla kasy.



Ceny netto

WP-25 LAN
1299,00

zł

WP-25 WIFI
1349,00

zł

WP-25 LAN I GPRS Z KARTĄ SIM
1449,00

zł

WP-25  WIFI  I  GPRS  Z  KARTĄ

SIM

1499,00

zł



ELZAB Mini LT ONLINE BT/ WiFi 

Mała i prosta w obsłudze. Idealna dla niewielkich placówek handlowych i 
usługowych. Łatwa wymiana papieru, współpraca z szufladą, czytnikiem kodów 
kreskowych oraz wagą

            



           -komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas

•pyłoszczelna klawiatura odporna na kurz i zachlapania z wymienną wkładką 
(wsuwana pod folię klawiatury)
•duża liczba znaków w nazwie towaru pozwalająca tworzyć czytelne opisy 
produktów na paragonach

.Cena netto: 1390.00 PLN 

KASY FISKALNE ŚREDNIE ONLINE

DATECS WP-500
Kasa do małego i średniego sklepu

•Baza towarowa 24 000 PLU

•Programowalne klawisze funkcyjne

•Czytelne wyświetlacze graficzne

•Logo graficzne na paragonie

•Wymiana papieru typu „WRZUĆ I PRACUJ”

•Akumulator Li-ion 7.4 V/2000 mAh

•Współpraca z terminalem płatniczym

•Współpraca z Centralnym Repozytorium Kas

Kasa fiskalna online DATECS WP-500 to urządzenie w swej konstrukcji dedykowane do 
małych i średnich placówek handlowych oraz małej gastronomii. Potwierdzony badaniami 

zakres temperatury pracy pozwala użytkować urządzenie przy -5°C. 

Zastosowany w standardzie interfejs LAN oraz opcjonalne wewnętrzne moduły komunikacji
bezprzewodowej zapewniają dostęp do sieci internetowej z dowolnego miejsca, w którym 
znajdziemy się w zasięgu sieci WIFI lub GSM.



Funkcje wydruku kwitów w połączeniu z dużą liczbą klawiszy bezpośrednich PLU znajdują 
zastosowanie w lodziarniach, barach szybkiej obsługi, smażalniach, bistro do drukowania 
zamówień, w pralni lub podobnych zakładach usługowych do wydawania pokwitowań, 

drukowania biletów wstępu do klubów fitness, spa, siłowni czy basenów. 

Zapewniony w wersji kasy GPRS z karta SIM w ramach trzyletniego pakietu dostęp do 
Internetu umożliwia połączenie z CRK z dowolnego miejsca w kraju. Nielimitowany pakiet 
danych daje gwarancję przesyłania dowolnej wielkości informacji zgodnie z odebranym z 

Repozytorium Ministerstwa Finansów 
harmonogramem dla kasy.Ceny netto

WP-500 LAN
1399,00

zł

WP-500 WIFI
1449,00

zł

WP-500 LAN I GPRS Z KARTĄ SIM
1549,00

zł

WP-500  WIFI  I  GPRS  Z  KARTĄ

SIM

1599,00

zł



ELZAB Jota ONLINE 

Kasa ELZAB Jota ONLINE to niezawodna kasa fiskalna wyposażona w trwałą 
klawiaturę mechaniczną oraz 4-liniowy wyświetlacz kasjera. Konstrukcja oparta 
o sprawdzone, zaawansowane rozwiązania systemowe modelu ELZAB Jota z 
kopią elektroniczną. Przeznaczona do pracy w sklepach spożywczych, 
mięsnych, cukierniach, piekarniach, małej gastronomii, szczególnie tam, gdzie 
możliwa jest praca w sieci LAN/WAN. Posiada podtrzymanie akumulatorowe, 
może również pracować zasilana z gniazdka zapalniczki samochodowej. 



            komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas

•długa nazwa towaru (40 znaków)
•obsługa systemu lojalnościowego opartego na kodach kreskowych
•możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera (mini USB, RS-232), 
przez sieć LAN, opcjonalnie bezprzewodowo (Wifi, Bluetooth)
•współpraca z wagą lub wieloma wagami (RS-232, HUB USB)

ELZAB Jota ONLINE wyposażona jest standardowo w złącze LAN, które można 
wykorzystać do komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas. Komunikację z CRK 
możemy rozszerzyć o połączenia bezprzewodowe, dzięki dodatkowym akcesoriom 
jakimi są moduły: Bluetooth/ WiFi albo Bluetooth/ GPRS. 

Cena netto:1690.00 PLN 

DRUKARKI FISKALNE ONLINE

ELZAB Zeta ONLINE 

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).
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). 

            

          Małe gabaryty, wielkie możliwości
•komunikacja bezprzewodowa WiFi/BT w standardzie
•wydruk faktur VAT
•obsługa popularnych protokołów komunikacyjnych

          Cena netto: 2190.00 PLN 

ELZAB Mera ONLINE BT/WIFI LAN 

Polecane dla branż:
gastronomia, hotele, sprzedaż węgla, branża budowlana, lekarze, 
branża fitness, warsztaty samochodowe i serwisy opon, stacje paliw.

Doceniona przez liczne grono użytkowników drukarka ELZAB Mera dostępna w wersji
ONLINE.
Wysokiej klasy, szybka i wytrzymała drukarka fiskalna z automatycznym obcinaczem



papieru w standardzie.

Idealna do punktów o dużym natężeniu ruchu. Świetnie sprawdzi się w 

supermarkecie, hurtowni, hotelu, restauracji, księgarni oraz stacji paliw.
Jej niewielkie gabaryty stanowią idealne rozwiązanie przy ograniczonej powierzchni 

lady sklepowej. 

•Wyposażona w złącze LAN oraz w moduł komunikacji bezprzewodowej 
(Bluetooth/ WiFi), które można wykorzystać do komunikacji z Centralnym 
Repozytorium Kas. Podłączana do komputera za pośrednictwem USB, LAN lub 

RS232. 

           

            Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas

•kolorowy wyświetlacz TFT 4,3” o regulowanym położeniu, z możliwością wyświetlania 
do ośmiu grafik (logo apteki, reklamy), komunikatów lub aktualnej daty i godziny
•możliwość podłączenia dodatkowego, wolnostojącego wyświetlacza
•wydruk faktur VAT
•superformatka – generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych (potwierdzeń, 
pokwitowań, kuponów rabatowych)

•Cena netto: 2890.00 PLN 

•ELZAB Cube ONLINE R 

Polecane dla branż:
gastronomia, hotele 



najszybsza drukarka fiskalna na rynku – prędkość druku do 
300mm/s

•mechanizm drukujący – żywotność głowicy do 200 km = 2 mln cięć
•łączność z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) za pomocą komunikacji 
bezprzewodowej (wbudowany moduł WiFi/Bluetooth) lub przewodowej (złącze 
LAN)
•możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza klienta

Definiowanie dowolnych niefiskalnych wydruków np. pokwitowań, bonów wykorzystywanych w  
programach lojalnościowych (superformatka)

•możliwość wyświetlania reklam (8 różnych reklam, 256 kolorów)
•wygodne drukowanie paragonów i faktur (długa rolka papieru 80m)
•wydruk dodatkowych linii opisu towaru na paragonach i fakturach
•grafika w nagłówku, stopce i treści wydruków
•obsługa popularnych protokołów komunikacyjnych
•praca w wielu walutach
•możliwość wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie

Cena netto: 2990.00 PLN 

Kasoterminal iPOS ONLINE
Urządzenie fiskalne online i terminal płatniczy w jednym



Wszystko czego potrzebujesz do prowadzenia 
biznesu
iPos to rozwiązanie łączące w sobie zalety urządzenia fiskalnego, 
terminala płatniczego oraz systemu do zarządzania sprzedażą.

Kasoterminal iPOS znajdzie zastosowanie w każdej branży gdzie 
wymagane jest urządzenie fiskalne.

W branży gastronomicznej przy zastosowaniu tego rozwiązania 
można zaoszczędzic do kilku tysięcy złotych.

IPOS Smart +

- Sprzedaż na ekranie Tabletu 10”

- płatność kartą na terminalu umieszczonym po stronie klienta

- wbudowana łączność GSM i transfer danych w cenie



-możliwość podłączenia do własnej sieci internetowej (WiFi, Ethernet)

- spełnia wymogi kas online

IPOS Smart



- Sprzedażna dotykowym ekranie 3,5” oraz klawiaturze terminala

- płatności kartą na bezprzewodowym terminalu podawanym klientowi

- wbudowana łączność GSM i transfer danych w cenie

- możliwość podłączenia do własnej sieci internetowej (WiFi, ethernet)

- spełnia wymogi kas online

Polska Bezgotówkowa umożliwia korzystanie z terminala płatniczego bezpłatnie
przez okres 12 miesięcy.

Rozwiązanie kompleksowe dla branży 
gastronomicznej i hotelarskiej



Bistro - opis programu

BISTRO BUSINESS - Możliwości programu:

•doskonale sprawdza się zarówno w restauracji, fast foodzie, czy pizzerii
•prosty w obsłudze, przejrzysty interfejs (czas szkolenia kelnera to ok. 15 min)
•niewielkie wymagania systemowe, duża szybkość działania
•praktycznie dowolna ilość zdefiniowanych kelnerów (do 9999 pozycji)

dowolna ilość otwartych rachunków

•możliwość pracy w sieci – do 10 stanowisk (w wersji sieciowej)
•współpraca ze wszystkimi dostępnymi na rynku drukarkami fiskalnymi i kuchennymi
•maksymalna ilość drukarek kuchennych: 16



•możliwość korzystania z dowolnej drukarki kuchennej z dowolnego stanowiska w sieci
•możliwość wystawiania paragonów w sieci na jednej drukarce fiskalnej ze wszystkich 
stanowisk
•nowoczesne i wygodne logowanie kelnerów przy pomocy mikropastylek Dallas, kart 
magnetycznych, czy też kodów kreskowych
•generowanie zamówień na surowce, które są poniżej stanu minimalnego

99 różnych sal – z definiowalnym układem stolików, przypisywanie kelnerów 
do określonych stolików 

obsługa ekranu dotykowego – intuicyjna praca

•możliwość składania kilku zamówień przy jednym stoliku
•podział istniejącego zamówienia
•łączenie kilku zamówień lub stolików
•możliwość przeniesienia zamówienia do innego stolika
•możliwość przekazania stolika innemu kelnerowi
•wyszukiwanie towarów po nazwie/kodzie
•obsługa szuflady kasowej
•szybkie wystawianie rachunków (zastosowania w fast foodach)
•wystawianie dokumentów typu faktura, WZ, RW na drukarce kuchennej lub drukarce 
systemowej
•raporty kelnerskie



•definiowanie grup towarowych
•obsługa wielu magazynów, podgląd wartości magazynu, możliwość inwentaryzacji
•wraz z programem Small Business umożliwia kompletną obsługę firmy wraz z 
prowadzeniem księgowości lub też eksportem danych do najpopularniejszych programów 
księgowych



SYSTEMY POS:

SENOR Tpos



SENOR tPOS  został nagrodzony w konkursie  Innowacje 
Handlu 2017 w kategorii DRUKARKI, SKANERY, KOLEKTORY, 

POS . 
Intel Atom X5-Z8350 Quad Core

•Pamięć RAM 4GB

•Pamięć ROM 64GB eMMC

•Wyświetlacz 10.1” LCD TFT

•Ekran dotykowy pojemnościowy

•Klasa szczelności IP54 (odporny na wodę i kurz)

•Odporny na upadek 120 cm

•Gwarancja 12 miesięcy

tPOS to nowoczesne 10-calowe rozwiązanie POS do zastosowań przenośnych (np. mobilny 
sprzedawca) oraz stacjonarnych pracujące pod kontrolą systemu Windows 10 IoT i 
czterordzeniowego procesora Intel. Standardowo wyposażony w pamięć RAM 4GB oraz 
pamięć danych 64GB (z możliwością zwiększenia poprzez ogólnodostępną kartę microSD), 
w porty USB 2.0 i 3.0, moduł WiFi, moduł Bluetooth 4.0, aparat 2 Mpix (przód) oraz 8 Mpix 
(tył). Bardzo wydajny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 7900 mAh pozwala na 
wielogodzinną pracę bez ładowania.
Szereg poniższych opcji zwiększa możliwości zastosowań urządzenia:

•Czytnik kart magnetycznych

•Czytnik kart chipowych

•Czytnik linii papilarnych

•Czytnik kodów kreskowych 1D i 2D

•Czytnik RFID

•Moduł GSM – 3,5G/WCDMA/HSDPA



Opcjonalna  stacja  dokująca  pozwala  przekształcić  urządzenie  w  kompletne

stanowisko  systemu  sprzedaży.  Stacje  dokujące  są  dostarczane  w  trzech

różnych  wariantach  (desktop,  wall,  wp)  aby  zapewniać  różnorodność

zastosowań  do  potrzeb  klientów.

tPOS został zaprojektowany z myślą o uniwersalnym zastosowaniu zarówno dla

branży  detalicznej,  jak  i  hotelarsko-gastronomicznej.  Został  on  poddany

wymagającym testom -  posiada certyfikat  IP54 (odporność na kurz  i  wodę).

Dzięki  swojej  solidnej  i  gumowanej  obudowie  jest  odporny  na  upadek  z

wysokości  do  120  cm.

Uchwyt do przenoszenia usytuowany z tyłu urządzenia został zaprojektowany

zarówno  dla  lewo  jak  i  praworęcznego  użytkownika.  Może  być  ustawiany

pionowo lub poziomo zgodnie z indywidualnymi preferencjami obsługującego.

W  pakiecie  opcji  dostępny  jest  pasek  na  ramię  umożliwiający  bezpieczne

użytkowanie oraz przenoszenie urządzenia.

 

Ceny netto

SENOR tPOS z ładowarką USB2249,00 

zł

Ceny netto

SENOR tPOS z ładowarką USB
2249,00 

zł

SENOR tPOS z czytnikem MSR i ładowarką USB 
2399,00 

zł

SENOR tPOS ze stacją dokującą DESKTOP
2749,00 

zł

SENOR tPOS ze stacją dokującą WALL
2799,00 

zł

SENOR tPOS z czytnikiem MSR i stacją dokującą DESKTOP
2899,00 

zł

SENOR tPOS z czytnikiem MSR i stacją dokującą WALL
2949,00 

zł

System operacyjny WINDOWS 10 w cenie urządzenia. 



SENOR MPC
Pamięć RAM 4GB

•Pamięć ROM 64GB eMMC

•Wyświetlacz 10.1” LCD TFT

•Ekran dotykowy pojemnościowy

•Klasa szczelności IP66 (odporny na wodę i pył)

•Odporny na upadek 120 cm

•Gwarancja 12 miesięcy

MPC to nowoczesne 10-calowe rozwiązanie POS do zastosowań przenośnych (np. mobilny 

sprzedawca, kontrola produkcji ) oraz stacjonarnych pracujące pod kontrolą systemu 

Windows 10 IoT i czterordzeniowego procesora Intel. Standardowo wyposażony w pamięć 

RAM 4GB oraz pamięć danych 64GB (z możliwością zwiększenia poprzez ogólnodostępną 

kartę microSD), w porty USB 2.0 i 3.0, moduł WiFi, moduł Bluetooth 4.0, aparat 2 Mpix 

(przód) oraz 8 Mpix (tył). Bardzo wydajny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 

7900 mAh pozwala na wielogodzinną pracę bez ładowania.

Szereg poniższych opcji zwiększa możliwości zastosowań urządzenia:

•Czytnik kart magnetycznych

•Czytnik kart chipowych

•Czytnik linii papilarnych

•Czytnik kodów kreskowych 1D i 2D

•Czytnik RFID

•Moduł GSM – 3,5G/WCDMA/HSDPA

Opcjonalna  stacja  dokująca  pozwala  przekształcić  urządzenie  w  kompletne  stanowisko

systemu sprzedaży. Stacje dokujące są dostarczane w trzech różnych wariantach (desktop,

wall,  wp)  aby  zapewniać  różnorodność  zastosowań  do  potrzeb  klientów.

MPC został zaprojektowany z myślą o uniwersalnym zastosowaniu w branży przemysłowej

oraz  wszędzie  tam gdzie  trudne  warunki  użytkowania  wymagają  urządzeń  w  wysokiej

klasie bezpieczeństwa. Został on poddany wymagającym testom - posiada certyfikat IP66

(odporność na pył i silną strugę wody – 100 l/min ). Dzięki swojej solidnej i gumowanej



obudowie  jest  odporny  na  upadek  z  wysokości  do  120  cm.

Uchwyt do przenoszenia usytuowany z tyłu urządzenia został zaprojektowany zarówno dla

lewo jak i praworęcznego użytkownika. Może być ustawiany pionowo lub poziomo zgodnie

z  indywidualnymi  preferencjami  obsługującego.

W pakiecie opcji dostępny jest pasek na ramię umożliwiający bezpieczne użytkowanie oraz

przenoszenie urządzenia.
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