
Specyfikacja techniczna

Możliwości jest więcej

Autoryzowany Przedstawiciel Posnet

POSNET POLSKA S.A.
ul. Municypalna 33  | 02-281 Warszawa
tel. (22) 868 68 88  | fax (22) 868 68 89
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*opcja

Poznaj opcje wydruku

Superformatka, wydruki niefiskalne

Drukarka TRIO posiada szeroką gamę formatek umożliwiających
generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych o treści 
do stosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika np. 
ku po nów rabatowych, bonów zakupowych, doładowań GSM,
warunków użytkowania, promocji, czy informacji z systemów
lojalnościowych.

  
 

  

 
   

 
 

  

 
 

  
 

  

 
   

 
 

  

 
 Kody kreskowe i 2D

Wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją
ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody
dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu,
faktury oraz w dowolnym miejscu na wydruku niefiskalnym.
Mogą zawierać np. link do strony, kupony rabatowe itp.
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 Otwarta faktura

Drukarka umożliwia swobodne edytowanie zawartości i układu
linii wydruku  umieszczanych na fakturze. Dzięki temu faktura
jest dokładnie taka, jakiej oczekujesz.  

 
  

 
   

 
 

  

 
 

Mechanizm drukujący wrzuć i drukuj

System szybkiej wymiany papieru „drop in – wrzuć i drukuj”
gwarantuje łatwą, sprawną i wydajną pracę.

  
 

  

 
   

 
 

  

 
 NIP nabywcy na paragonie

TRIO daje możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części
paragonu. Według obecnych przepisów NIP nabywcy możemy
drukować na paragonach o wartości do 450 PLN lub 100 EUR.

UCHWYT DO TABLETU
lub smartfona – dostępna opcja•

Kopia elektroniczna

typ karta micro SD/micro SDHC – min. 4 GB

Eurofiskalizacja

wielowalutowość
możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, 
w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)

Bazy danych

baza PLU 250 000
nazwa towaru 80 znaków + dodatkowa linia opisu
protokół komunikacyjny POSNET / THERMAL

POSNET (TRIO Bileterka)
stawki VAT 7 (A...G)

Wyświetlacze

wyświetlacz operatora wspólny z wyświetlaczem klienta
wyświetlacz klienta graficzny LCD 192 x 64 piksele

Mechanizm drukujący

typ termiczny Seiko  „drop in – wrzuć i drukuj”
szerokość papieru 57 mm
szybkość wydruku do 30 linii/s
liczba znaków w wierszu 40
długość rolki papieru 30 m

Klawiatura

typ membranowa
liczba klawiszy 4

Złącza

interfejsy standardowe USB, Posnet Multiport 
- możliwość rozbudowy o dodatkowe interfejsy

interfejsy dodatkowe:
moduł rozszerzenia I* USB, RS232, obsługa szuflad

6 V, 12 V, 18 V, 24 V, zasilacz
moduł rozszerzenia II* USB, Bluetooth, obsługa szuflad

6 V, 12 V, 18 V, 24 V, zasilacz
moduł rozszerzenia III* 3 x USB host, 2 x RS232, obsługa 

szuflad 6 V, 12 V, 18 V, 24 V, gniazdo zasilania drukarki, 
zasilacz, dodatkowy moduł Bluetooth

Zasilanie

zasilacz zewnętrzny*, zasilanie przez port USB
wbudowany akumulator Li – ion 7,2 V/2150 mAh

Gabaryty

waga ~ 700 g
wymiary:

Wybrane funkcje

n dowolna ilość grafik - również w środku wydruków nie -
 fis kal nych  n obsługa zaliczek  n tryb off-line wyświe tla nia
danych na wyświetlaczu klienta  n wydruk kodów kresko -
wych i 2D  n superformatka  n otwarta faktura  n NIP naby-
wcy na paragonie  n monitoring transakcji  n wersja biletowa

Dowolna grafika na wydruku

Każdy paragon i fakturę można wzbogacić dodając w nagłó wku,
stopce, a także w dowolnym miejscu wydruku niefiskalnego
wybraną przez siebie czarno-białą grafikę np. logo sklepu lub
reklamę. Nie ma ogra niczeń co do ilości grafik, a ich wygląd
można dynamicznie definiować przez aplikację. Dzięki tej
funkcji wydruki będą miały atrakcyjny wygląd, a Ty zyskasz do-
datkową powierzchnię reklamową.



Graficzny, podświetlany wyświetlacz Łatwa wymiana papieru 
„drop in – wrzuć i drukuj"

Komunikacja z programem sprzedażowym 
i zasilanie drukarki

n małe i średnie punkty gastronomiczne  n butiki  n wyspy marketowe  n sklepy spożywczo-przemysłowe  n sklepy osiedlowe  n minimarkety  n delikatesy
n sklepy mięsne  n sklepy monopolowe  n sklepy pasmanteryjne  n sklepy jubilerskie  n sklepy drogeryjno-kosmetyczne  n piekarnie i cukiernie  
n fast-food, itp.

Polecane do:

Trio to drukarka fiskalna, która łączy w sobie sprawdzone, solidne rozwiązania, bogate doświadczenie, precyzję wyko-
nania oraz funkcjonalne nowości. Urządzenie w wersji podstawowej to propozycja dla Klientów ceniących niezawodne
technologie w dobrej cenie oraz otwartych na nowe możliwości. Urządzenie może rozwijać się wraz z biznesem. 
W każdym momencie do drukarki można dodać dodatkowe opcje, takie jak uchwyt do tabletu, czy smartfona, umożli-
wiający stworzenie wyjątkowego systemu POS, moduł Bluetooth, złącze RS232, czy wielonapięciową szufladę.

Drukarka nowych możliwości
Trio to pierwsza drukarka fiskalna z możliwością zamontowania uchwytu (7' lub 10') na tablet lub smartfon. Uchwyt ma
możliwość obrotu z jednej strony urządzenia na drugą. Dzięki temu klient może np. samodzielnie wprowadzić swoje dane
w systemie lojalnościowym. Takie rozwiązanie to wygoda użytkowania i oszczędność miejsca na stanowisku sprzedaży. 

Ponadto Trio można wzbogacić o trzy moduły rozszerzenia. Występujące 
w trzecim module rozszerzenia 3 porty USB oraz 2 porty RS232 są udostęp-

niane aplikacji sprzedażowej, co pozwala podłączyć i obsłużyć do-
datkowe urządzenia peryferyjne, takie, jak dowolna waga, skaner

kodów kreskowych, drukarka kuchenna itp. Poznaj nowe możliwości,
jakie daje drukarka fiskalna TRIO i stwórz swój nowo cze sny 

i kompaktowy system POS.

Stwórz wyjątkowy system POS

Moduł rozszerzenia I

n RS232  
n szuflada wielonapięciowa  

n zasilacz

Moduł rozszerzenia II

n Bluetooth  
n szuflada wielonapięciowa  

n zasilacz

Moduł rozszerzenia III

n 3 x USB host
n 2 x RS232  

n szuflada wielonapięciowa 
n gniazdo zasilania drukarki  

n zasilacz
n dodatkowy moduł Bluetooth

Funkcje biletowe

Drukarka w wersji biletowej pozwala na wydruk szerokiej gamy
biletów m.in.: normalnych, ulgowych, okresowych, mie się -
cznych, zagra  ni cznych itp. Rejestruje udzielane ulgi ustawowe
i handlowe oraz udostępnia raporty rozliczeniowe ulg ustawo -
wych. Dru kar ka świetnie spra w dzi się na dworcu autobusowym
i w innych punktach sprze daży biletów na przejazd.

Tutaj zaczyna się podróż

 

 

 
 

  

 
   

 

 
 

n sprzedaż biletów na dworcach  n internetowa sprzedaż biletów

Polecane do:

  
 

  

 
   

 
 

  

 
 

Multiport

Uniwersalne gniazdo, które umożliwia podpięcie różnych
modu łów rozszerzenia i tym samym dodanie nowych funkcji,
takich jak RS232, wielonapięciowa szuflada, czy komunikacja
Bluetooth.

  
 

  

 
   

 
 

  

 
 

Modułowa rozbudowa

Konstrukcja drukarki umożliwia modułową rozbudowę. Uży tko -
wnik może od razu zdecydować się na docelowy wariant, bądź
w miarę rozwoju biznesu uzupełniać jej funkcjonalność np.
o dodatkowe porty komunikacyjne, czy uchwyt na tablet lub
smartfon.

Duży, graficzny wyświetlacz

n czytelne informacje dla Klientów
n 4 linie przeznaczone na informacje o sprzedaży
n intuicyjne i  funkcjonalne menu użytkownika
n podświetlenie

TRIO
drukarka fiskalna 

Uchwyt
do tabletu/smartfona

(7’ i 10’)

Urządzenie mobilne
tablet/smartfon

POS
nowoczesny

system sprzedaży

  
 

  

 
   

 
 

  

 
 

Port USB

Drukarka TRIO w standardzie posiada kabel USB, dzięki któremu
możliwe są jednoczesna komunikacja np. z kom pu terem lub
tabletem oraz zasilanie drukarki i ładowanie akumulatora.

  
 

  

 
   

 
 

  

 
 

Wytrzymała bateria litowo-jonowa

Wymienny akumulator litowo-jonowy zapewnia długotrwałą 
i nieprzerwaną pracę mobilną. Jednorazowe pełne ładowanie
baterii pozwala wydrukować nawet 60 000 wierszy.




