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Kasy fiskalne

Posnet
Mobile EU

Ilość PLU: 2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 10+10. Nazwa towaru- do 16 znaków, do 20 znaków z wierszu, 16 grup
towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x28mm. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny 2x16
znaków  z  podświetlaniem,  klienta  -  alfanumeryczny  LCD  1x16  znaków  z  podświetlaniem.  Zasilanie:  sieciowo-
akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem. Waga: 1,2kg. Wymiary:106x239x136 (szer.x dł.x
wys.).  Możliwość  zaprogramowania  dowolnej  waluty  w  jakiej  moduł  fiskalny  będzie  rejestrował  sprzedaż  –
Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line. 
Parkingi i wypożyczalnie – dedykowane funkcje do rejestracji usług parkingowych oraz wypożyczalni np.: sprzętu wodno –
rekreacyjnego.

999,00 PLN

Posnet
Mobile HS

EJ 

Ilość PLU: 4000. Do 24 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu. Mechanizm drukujący: termiczny, wrzutowy system
wymiany papieru. Szybkość wydruku: 22 linie/s. Rozmiar papieru: 57mm/14m. 
Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny 2x16 znaków z podświetlaniem, klienta - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków z
podświetlaniem.  Porty:  1xRS232,  1xUSB.  Kopia  elektroniczna  paragonu  z  możliwością  zdalnej  archiwizacji  (EJ).
Możliwość  zaprogramowania  dowolnej  waluty  w jakiej  moduł  fiskalny  będzie  rejestrował  sprzedaż  –  Eurofiskalizacja.
Wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 50 000 wierszy paragonu. Zewnętrzny zasilacz 230V AC/10-15V DC/15W.
Wymiary: 85x46x158 mm (szer.x wys.x dł.). Waga ~ 400g (z papierem).
Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, biały

1299,00 PLN

Posnet Ergo 

Ilość PLU: 4000 opcjonalnie 6000 lub 8000. 27 klawiszy szybkiej sprzedaży. Do 40 znaków w nazwie towaru lub usługi.
Mechanizm drukujący: termiczny typu „drop in - wrzuć i drukuj”. Rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacze: operatora i
klienta  graficzny (192x64 pikseli).  Kopia  elektroniczna paragonu z  możliwością  zdalnej  archiwizacji  (EJ).  Karta micro
SD/microSDHC min. 4GB. Porty w wersji stand: 1x USB(host), obsługa szuflady kasowej 5V. 
Współpraca z peryferiami:  komputer,  skaner (RS,  PS2, USB),  modem 3G, waga,  szuflada, weryfikator  cen,  drukarka
paragonowa, multiplekser, waga zintegrowana, czytnik magnetyczny, pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie
portów COM,  monitoring.  Zasilanie:  sieciowo –  akumulatorowe.  Wydajny  akumulator  do  80 000  tys.  linii  po  pełnym
naładowaniu.  Waga:  0,6  kg.  Wymiary:  94x230x62  (szer.xdł.xwys.).  Pozostałe: NIP  nabywcy  na  paragonie,  obsługa
formatów  kodów  ważonych  dla  wag  etykietujących,  grafiki  na  paragonach,  funkcja  programowania  przypomnień.
Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. 

1249,00 PLN

Posnet ERGO
opcja z

modułem
rozszerzenia I 

Opcja z modułem rozszerzenia I  wyposażona jest dodatkowo w :
• 2xRS232, 
• obsługa szuflad 6V, 12V, 18V, 24V

1399,00 PLN
Cena

premierowa
1299,00 PLN

I

Posnet ERGO
opcja z

modułem
rozszerzenia II 

Opcja z modułem rozszerzenia II  wyposażona jest dodatkowo w :
• 2xRS232, 
• obsługa szuflad 6V, 12V, 18V, 24V
• WIFI
• Bluetooth

1599,00 PLN
Cena

premierowa
1499,00 PLN

Konfiguracja
kasy ERGO

Rozszerzenie bazy PLU o 2000 tj. do 6000 60,00 PLN

Rozszerzenie bazy PLU o 4000 tj. do 8000 100,00 PLN
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Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/male-mobilne/Posnet-Ergo/(c109)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/male-mobilne/Posnet-Mobile-HS-EJ2/(c109)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/male-mobilne/Posnet-Mobile-HS-EJ2/(c109)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/male-mobilne/Posnet-Mobile-HS-EJ2/(c109)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/male-mobilne/Posnet-Mobile-HS-EJ2/(c109)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/male-mobilne/Posnet-Mobile-EU/(c109)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/male-mobilne/Posnet-Mobile-EU/(c109)/1


Cennik towarów handlowych Klientów  POSNET obowiązuje od: 18.03.2016 strona 5 z 91

Model Opis
Cena
Detal

Posnet
Bingo HS EU

Ilość PLU: 2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5. Nazwa towaru - do 40 znaków, 20 znaków w wierszu, 
16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/30m. 
Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków (mały), klienta - numeryczny LED. 
Porty: 1xRS232. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada 6V. 
Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.x dł.x wys.). 
Pozostałe:  system  ponad  20  raportów  z  możliwością  programowania  zestawu  raportów  użytkownika.  Możliwość
zaprogramowania  dowolnej  waluty  w jakiej  moduł  fiskalny będzie  rejestrował  sprzedaż –  Eurofiskalizacja.  Możliwość
współpracy z komputerem on-line.

999,00 PLN

Posnet
Bingo HS EJ

Ilość PLU: 4000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5+5. Nazwa towaru- do 40 znaków, do 40 znaków w wierszu, 16 grup
towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny.  Rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny
LCD 2x16 znaków (duży), klienta - numeryczny LED.  Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji
(EJ)  Karta  SD 2GB.  Porty:  2xRS232 (RJ12),  szuflada.  Współpraca  z  peryferiami:  komputer,  skaner,  modem,  waga,
szuflada (6, 12, 18, 24 V). Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.x dł.x wys.).
Pozostałe:  system  ponad  20  raportów  z  możliwością  programowania  zestawu  raportów  użytkownika.  Możliwość
zaprogramowania  dowolnej  waluty  w jakiej  moduł  fiskalny będzie  rejestrował  sprzedaż –  Eurofiskalizacja.  Możliwość
współpracy z komputerem on-line.  Optymalizacja  kopii  elektronicznej  -  na sterowniku (w podstawie kasy).  Możliwość
drukowania NIP nabywcy na paragonie w części fiskalnej.
Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, pomarańczowy. Opcjonalnie mechanizm Fujitsu przystosowany do intensywnej
eksploatacji.

1299,00 PLN

Posnet
Bingo XL/XL

Plus

Ilość PLU: 8000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5+5. Do 40 znaków z nazwie towaru lub usługi. 16 grup towarowych.
Mechanizm drukujący: termiczny. W wersji Plus mechanizm drukujący Fujitsu przystosowany do intensywnej eksploatacji.
Rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków (duży), klienta - numeryczny
LED.  Kopia  elektroniczna  paragonu  z  możliwością  zdalnej  archiwizacji  (EJ)  Karta  SD  2GB.  Porty:  Ethernet,
3xRS232,USB, szuflada. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner (RS, PS2, USB), modem, waga, szuflada (6V, 12V,
18V,  24V) .  Zasilanie:  sieciowo – akumulatorowe.  W wersji  Plus wydajny akumulator  Li-Ion (120 tys.  linii  po pełnym
naładowaniu)  Waga:  1,9kg.  Wymiary:  287x220x105  (szer.xdł.xwys.).  Pozostałe:  NIP nabywcy  na paragonie,  obsługa
formatów kodów ważonych dla wag etykietujących, system ponad 20 raportów z możliwością programowania zestawu
raportów użytkownika. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż –
Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line. 
Opcjonalnie moduł GPRS do komunikacji bezprzewodowej.

Standard
1399,00 PLN

Plus
1499,00 PLN

Zestaw Bingo
XL + szuflada

Zestaw z szufladą MK350 -

Zestaw Bingo
XL Plus +
szuflada

Zestaw z szufladą MK350 -

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/srednie/Posnet-Bingo-XL
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/srednie/Posnet-Bingo-XL
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/srednie/Posnet-Bingo-XL
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/male-mobilne/Posnet-Bingo-HS-EJ/(c109)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/male-mobilne/Posnet-Bingo-HS-EJ/(c109)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/male-mobilne/Posnet-Bingo-HS-EU/(c109)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/male-mobilne/Posnet-Bingo-HS-EU/(c109)/1
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Posnet   Revo

Ilość PLU: 10 000 lub 15 000(opcja).Klawiatura mechaniczna lub silikonowa (opcja).Klawisze szybkiej sprzedaży: 42
(3 poziomy x 14  klawiszy). Nazwa towaru – do 40 znaków. 
Mechanizm drukujący: termiczny SEIKO  typu „drop in - wrzuć i drukuj”. Obcinacz papieru w  stand..
Rozmiar papieru:57mm/60m. Wyświetlacze operatora i klienta -graficzny (240x64 pikseli) podświetlany. Kopia 
elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Karta SD 4GB.Porty:Ethernet,1 x USB (host),4xRS232,
porty dodatkowe po zastosowaniu multipleksera : WiFi, GPRS,2xRS232, 1xPS2. Współpraca z peryferiami: komputer,    
skaner (USB/RS/PS2),waga lub waga zintegrowana, szuflada (6V, 12V, 18V, 24V), weryfikator cen, drukarka 
paragonowa,multiplekser, modem GPRS,pendrive, terrminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring.
Zasilanie sieciowo – akumulatorowe.           
Waga kasy: 1,3 kg.Wymiary kasy:159x133x225 mm (szer.xdł.xwys.). 
Pozostałe:NIP  nabywcy  na  paragonie,  eurofiskalizacja  czyli  możliwość  zaprogramowania  dowolnej  waluty  w  jakiej
moduł   fiskalny będzie rejestrował  sprzedaż,  współpraca z  komputerem on-line,  rozbudowany system rabatów,  bufor
pozycji paragonowych 20 000.
Kasa umozliwia ciągłą rozbudowę i dokonywanie zmian przez cały okres użytkowywania urządzenia, dostosowując się do
potrzeb użytkownika.

Standard
1699,00 PLN

Posnet   Revo
Konfiguracja

kasy  
 

Zestaw z szufladą MK350

Waga zintegrowana. Wymiary wagi zintegrowanej: 288x67x208 mm (+5 mm wysokości - regulacja nóżek) 399,00 PLN

Moduł WIFI 200,00 PLN

Powiększenie bazy do PLU 15 000 100,00 PLN

Wymiana obudowy kasy  na limonkowa zieleń/ słoneczny żółty/ ognista czerwień/ błekit oceanu/ elegancki fiolet 50,00 PLN

Powiększony  akumulator litowo– jonowy 7,2V / 5200mAh 50,00 PLN

Klawiatura silikonowa z podświetleniem 50,00 PLN

Posnet Neo
EJ

Ilość PLU: 7500 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3x24. 
Mechanizm  drukujący:  termiczny.  Rozmiar  papieru:  2x57mm.  Wyświetlacze:  operatora  –  alfanumeryczny  LCD 4x20,
klienta  -  alfanumeryczny  LCD  2x16  znaków.  Porty:  USB,  3xRS232  (dodatkowo:  2xRS232,  PS2  z  wykorzystaniem
multipleksera).  Współpraca z  peryferiami:  komputer  (on-line),  szuflada,  skaner,  modem, waga,  drukarka paragonowa,
pinpad, weryfikator cen. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368,5x147,5 (szer.xdł.xwys.).
Pozostałe:  rozbudowany  system  rabatów,  wbudowany  weryfikator  cenowy,  teksty  reklamowe  na  paragonie  i/lub
wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa EURO, płatność elektroniczna. Moduł kopii elektronicznej
paragonów. Informatyczny nośnik danych – SD/SDHC. Wielowalutowość (gotowość na Eurofiskalizację). Rolka papieru
oryginału – 100m.

1799,00 PLN

Zestaw Neo EJ 
+ szuflada

Zestaw z szufladą SKL -

Zestaw Neo EJ 
+ skaner

Zestaw ze skanerem 1250g. Komplet obejmuje również podstawkę do skanera, kabel, przejściówkę skaner –kasa.
-

Posnet Neo
EJ Plus

Ilość PLU: 15000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3x24. 
Mechanizm  drukujący:  termiczny.  Rozmiar  papieru:  2x57mm.  Wyświetlacze:  operatora  –  graficzny  192/64,  klienta  -
alfanumeryczny LCD 2x16 znaków. Porty: USB, 3xRS232 (dodatkowo: 2xRS232, PS2 z wykorzystaniem multipleksera).
Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), szuflada, skaner, modem, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator
cen. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368,5x147,5 (szer.xdł.xwys.). 
Pozostałe:  rozbudowany  system  rabatów,  wbudowany  weryfikator  cenowy,  teksty  reklamowe  na  paragonie  i/lub
wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa EURO, płatność elektroniczna. Moduł kopii elektronicznej
paragonów. Informatyczny nośnik danych – SD/SDHC. Wielowalutowość (gotowość na Eurofiskalizację). Rolka papieru
oryginału – 100m.

1999,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/srednie/Posnet-Neo-EJ-Plus
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/srednie/Posnet-Neo-EJ-Plus
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/srednie/Posnet-Neo-EJ-Standard
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/srednie/Posnet-Neo-EJ-Standard
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/srednie/Posnet-Revo/(c111)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/srednie/Posnet-Revo/(c111)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/srednie/Posnet-Revo/(c111)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/srednie/Posnet-Revo/(c111)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/srednie/Posnet-Revo/(c111)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/srednie/Posnet-Revo/(c111)/1
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Zestaw  Neo EJ
Plus

+ szuflada
Zestaw z szufladą SKL -

Zestaw  Neo EJ
Plus

+ skaner

Zestaw ze skanerem 1250g. Komplet obejmuje również podstawkę do skanera, kabel, przejściówkę skaner –
kasa.

-

Posnet Neo
XL EJ

Ilość  PLU:  30  000  lub  60  000  towarów.  Klawiatura  mechaniczna  wzmocniona:  56  klawiszy,  104  klawisze  szybkiej
sprzedaży:4x26. Mechanizm  drukujący:  termiczny.  Rozmiar  papieru:  57mm  x  100m..  Wyświetlacze  operatora  i
klienta:graficzny (192x64 pikseli) podświetlany. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ).
Karta SD 4GB.Porty:Ethernet,1 x USB (host), 3+1 RS232, porty dodatkowe po zastosowaniu multipleksera: WiFi, GPRS,
2xRS232, 1xPS2. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner (USB/RS/PS2), waga lub waga zintegrowana (dedykowany
port RS232 COM3), szuflada (6V, 12V, 18V, 24V), weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem GPRS,
czytnik  kart  magnetycznych,  pendrive,  terrminal  płatniczy,  hub USB,  tunelowanie  portów COM,  monitoring.  Zasilanie
sieciowo – akumulatorowe.  Pozostałe:  NIP nabywcy na pargonie,  eurofiskalizacja,  współpraca z komputerem on-line,
monitoring transakcji, rozbudowany system autoryzacji  kart rabatowych i lojalnościowych, bazy danych edytowalne nawet
po fiskalizacji, rozbudowane funkcje kasjerskie (system przypomnień, deklaracja stanu i weryfikacja utargu, maksymalna
wartość paragonu i produktu, itp.), tryb sprzedaży z widoczną nazwą towaru i definiowaniem ilości, ceny, numeru PLU i
rabatu,   obsługa  magazynu  i  receptur  dla  zestawów  towarów,   blokada  sprzedaży  gdy  nie  wykonano  raportu
dobowego.Funkcja drukarki wewnętrznej. Współraca z zewnętrznym terminalem płatniczym, bezpośrednio podłączonym
do kasy.  Informatyczny nośnik danych – SD/SDHC. . Szybkość wydruku – 20 linii/s. Ilość znaków w wierszu – 40.

2399,00 PLN

Zestaw Neo XL
EJ + szuflada

Zestaw z szufladą SKL -

Zestaw  Neo XL
EJ + skaner

Zestaw ze skanerem 1250g. Komplet obejmuje również podstawkę do skanera, kabel, przejściówkę skaner –
kasa.

-

Posnet Neo
XL EJ Plus

Ilość PLU: 60 000 towarów. Klawiatura mechaniczna wzmocniona: 56 klawiszy, 104 klawisze szybkiej sprzedaży:4x26.
Mechanizm drukujący: termiczny.  Rozmiar papieru: 57mm x 100m..  Wyświetlacze operatora i klienta:graficzny (192x64
pikseli) podświetlany. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ).
Karta SD 4GB.Porty:Ethernet,1 x USB (host), 3+1 RS232, porty dodatkowe po zastosowaniu multipleksera: WiFi, GPRS,
2xRS232, 1xPS2. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner (USB/RS/PS2), waga lub waga zintegrowana (dedykowany
port RS232 COM3), szuflada (6V, 12V, 18V, 24V), weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem GPRS,
czytnik  kart  magnetycznych,  pendrive,  terrminal  płatniczy,  hub  USB,  tunelowanie  portów  COM,  monitoring.Zasilanie
sieciowo – akumulatorowe.           
Pozostałe:  NIP  nabywcy  na  pargonie,  eurofiskalizacja,  współpraca  z  komputerem  on-line,  monitoring  transakcji,
rozbudowany  system  autoryzacji   kart  rabatowych  i  lojalnościowych,  bazy  danych  edytowalne  nawet  po  fiskalizacji,
rozbudowane  funkcje  kasjerskie  (system  przypomnień,  deklaracja  stanu  i  weryfikacja  utargu,  maksymalna  wartość
paragonu i produktu, itp.), tryb sprzedaży z widoczną nazwą towaru i definiowaniem ilości, ceny, numeru PLU i rabatu,
obsługa magazynu i receptur dla zestawów towarów,  blokada sprzedaży gdy nie wykonano raportu dobowego.Funkcja
drukarki wewnętrznej. Współraca z zewnętrznym terminalem płatniczym, bezpośrednio podłączonym do kasy.
 Informatyczny nośnik danych – SD/SDHC. . Szybkość wydruku – 20 linii/s. Ilość znaków w wierszu – 40.

2599,00 PLN

Zestaw  Neo XL
EJ Plus +
szuflada

Zestaw z szufladą SKL -

Zestaw  Neo XL
EJ Plus
+ skaner

Zestaw ze skanerem 1250g. Komplet obejmuje również podstawkę do skanera, kabel, przejściówkę skaner –
kasa.

-

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/systemowe/Posnet-Neo-XL/(c112)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/systemowe/Posnet-Neo-XL/(c112)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/systemowe/Posnet-Neo-XL-EJ
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Kasy-fiskalne/systemowe/Posnet-Neo-XL-EJ
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Posnet Neo XL
EJ i Neo XL EJ

Plus
Konfiguracja

kasy

Waga zintegrowana.
Wymiary wagi zintegrowanej: 288x67x208 mm (+5 mm wysokości - regulacja nóżek)

399,00 PLN

Moduł WIFI 200,00 PLN

Drukarki fiskalne

Posnet
Temo HS EJ

Ilość PLU: 100 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 57mm/14m. Wyświetlacz klienta : alfanumeryczny
z  podświetlaniem  LCD  2x16  znaków,  wyświetlacz  operatora:  wspólny  z  wyświetlaczem  klienta.  Kopia  elektroniczna
paragonu  z  możliwością  zdalnej  archiwizacji  (EJ).  Formatki  wydruków  m.in.  do  obsługi  systemów  lojalnościowych  i
rabatowych. System raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych. Drukowanie faktur VAT (FV).
Zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja). Przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym. Współpraca z
peryferiami: komputer (1xUSB), moduł Bluetooth (opcja). Zgodność z protokołami komunikacyjnymi Posnet oraz Thermal,
kompatybilność  drukarki  z  Thermal  XL 1.01.  Możliwość  drukowania  NIP  nabywcy  na  paragonie  w  części  fiskalnej.
Zasilanie: wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 50 000 wierszy paragonu, zewnętrzny zasilacz 230V AC/10-15V
DC/15W. Waga: 380 g (z papierem). Wymiary: 86x46x128 mm. 
Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, biały.

Standard
2299,00 PLN

Bluetooth
2399,00 PLN

Posnet
Thermal FV

EU   L  CD

Ilość  PLU:  100  000.  Zasilanie:  sieciowo-akumulatorowe.  Mechanizm  drukujący:  termiczny;  rozmiar  papieru:  57mm.
Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 2x20 znaków.
Wydajna funkcja oszczędzania papieru. Zwiększona odporność na ESD. Formatki wydruków niefiskalnych: potwierdzenie
transakcji  kartą  płatniczą,  potwierdzenie  doładowania  numeru GSM,  potwierdzenie  skupu waluty,  bon rabatowy,  lista
towarów,  raport  zmianowy,  rozliczenie  konta;  drukowanie  jednostek  miar  na  paragonie.  Dodatkowa  dioda  LED
sygnalizująca  brak  papieru.  Interfejs  komunikacyjny  USB.  Zgodność  ze  standardem  komunikacyjnym  Posnet.
Komunikacja bezprzewodowej przy pomocy zewnętrznego modułu bluetooth RSBT2. Drukowanie faktur VAT.  Możliwość
drukowania NIP nabywcy na paragonie w części fiskalnej.
Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, jasny szary

2499,00 PLN

Posnet
Thermal FV

EJ LCD

Ilość  PLU:  250 000.  Zasilanie:  sieciowo-akumulatorowe.  Mechanizm drukujący:  termiczny CITIZEN;  rozmiar  papieru:
57mm. Wyświetlacz  klienta:  alfanumeryczny LCD 2x20 znaków.  Zwiększona odporność  na ESD.  Największy  zestaw
formatek wydruków niefiskalnych. Interfejs komunikacyjny RS i USB. Zgodność ze standardem komunikacyjnym Posnet.
Dodatkowy standard komunikacji Thermal. Komunikacja bezprzewodowej przy pomocy zewnętrznego modułu bluetooth
RSBT2. Bezpieczne umiejscowienie złączy (pod spodem). Kopia elektroniczna paragonu (karta SD), wielowalutowość
(przygotowana na Eurofiskalizację),  monitor  transakcji  (umożliwia integrację  drukarki  z  systemami  wideomonitoringu).
Możliwość drukowania NIP nabywcy na paragonie w części fiskalnej.
Dostępne wersje kolorystyczne: grafitowy, jasny szary

2599,00 PLN

Posnet
Thermal HS

EJ

Ilość  PLU:  250  000.  Zasilanie:  sieciowo-akumulatorowe.  Współpraca  z  peryferiami:  komputer,  szuflada.  Mechanizm
drukujący:  termiczny.  Szybkość  wydruku:  47  linii  na  sekundę;  rozmiar  papieru:  57mm/30m.  Wyświetlacz
klienta:alfanumeryczny LCD 4x20 z regulowanym kontrastem i podświetleniem. 
Wyświetlacz operatora:wspólny z wyświetlaczem klienta. Klawiatura: dotykowa, 6 klawiszy. 
Zakres temperatur pracy: 0ºC do +40ºC. Obcinacz: w opcji.  Złącza: 2xRS232, USB, Bluetooth (po dołączeniu modułu
RSBT2). Ważne funkcje: drukowanie faktur VAT, przypominanie o przeglądzie okresowym, system raportów i wydruków
umożliwiający m.in. obsługę transakcji elektronicznych, wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym
EURO). Możliwość wymiany akumulatorów bez potrzeby rozkręcania drukarki. Kopia elektroniczna paragonu (karta SD),
wielowalutowość  (przygotowana  na EUROfiskalizację),  monitor  transakcji  (umożliwia  integrację  drukarki  z  systemami
videomonitoringu). 

Standard
2699,00 PLN

Obcinacz
2799,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-HS-EJ/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-HS-EJ/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-HS-EJ/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-FV-EJ/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-FV-EJ/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-FV-EJ/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-FV/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-FV/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-FV/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-FV/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-FV/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-FV/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/mobilne/Posnet-Temo-HS-EJ/(c110)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/mobilne/Posnet-Temo-HS-EJ/(c110)/1
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Cena
Detal

Posnet
Thermal XL

Ilość  PLU:  250  000.  Nazwa  towarów  do  56  znaków.  Kopia  elektroniczna:  karta  SD/SDHC.  Zasilanie:  sieciowo-
akumulatorowe.  Współpraca  z  peryferiami:  komputer,  szuflada  (interfejs  6V,  12V,  18V,  24V).  Mechanizm  drukujący:
termiczny typu "drop in". Ilość znaków w wierszu: 40 znaków. Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru:
57mm/100m,  Obcinacz   w  standardzie.  Wyświetlacz  klienta  standardowy:  alfanumeryczny  LCD  2x20  lub  w  trzech
wersjach:  kompaktowy  (w  pokrywie)  –  OLED  4x20  znaków;  wolnostojący:  alfanumeryczny  LCD  2x20;  podwieszany:
alfanumeryczny LCD 2x20. Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Zakres temperatur pracy: 0ºC do
+40ºC. Złącza: 2xRS232, USB, Pełen zestaw formatek dla wydruków fiskalnych i niefiskalnych w tym m. in. potwierdzenia
płatności  kartą,  raporty,  wydruki  do  systemów  lojalnościowych,  bony  rabatowe,  doładowania  GSM.  Wydruk  kodów
kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix,
PDF 417. Monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu).

Standard
2799,00 PLN
OLED/Moduł/
Wyś.podwies

z.
2899,00 PLN

Posnet
Thermal HD

Ilość  PLU:  250  000.  Nazwa  towarów  do  56  znaków.  Zasilanie:  sieciowo-akumulatorowe.  Współpraca  z  peryferiami:
komputer, szuflada (interfejs 6V, 12V, 18V, 24V). Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Ilość znaków w wierszu:
dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 57mm). Szybkość
wydruku: 47 linii  na sekundę; rozmiar papieru: 80 lub 57mm/100m, Obcinacz ceramiczny w standardzie. Wyświetlacz
klienta:alfanumeryczny LCD 4x20 w dwóch wersjach:  standardowy (zintegrowany z  obudową drukarki);  wolnostojący;
Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta.  Zakres temperatur pracy:  0ºC do +40ºC. Złącza: Ethernet,
2xRS232,  USB,  Pełen  zestaw  formatek  w  tym  m.  in.  potwierdzenia  płatności  kartą,  raporty,  wydruki  do  systemów
lojalnościowych,  bony rabatowe,  doładowania GSM. Wydruk kodów kreskowych na paragonie,  obsługa walut  (w tym
EURO). Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417.

Standard
2999,00 PLN

Wyśw.
wolnostojący

m
3099,00 PLN

Posnet
Thermal XL

apteczna

Ilość  PLU:  250  000.  Nazwa  towarów  do  56  znaków.  Kopia  elektroniczna:  karta  SD/SDHC.  Zasilanie:  sieciowo-
akumulatorowe. Komunikacja: protokół  Thermal. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada (interfejs 6V, 12V, 18V,
24V). Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Ilość znaków w wierszu: 40 znaków. Szybkość wydruku: 47 linii na
sekundę; rozmiar papieru: 57mm/100m, Obcinacz w standardzie. Wyświetlacz klienta standardowy: alfanumeryczny LCD
2x20.  Wyświetlacz  operatora:  wspólny  z  wyświetlaczem  klienta.  Zakres  temperatur  pracy:  0ºC  do  +40ºC.  Złącza:
2xRS232, USB. Pełen zestaw formatek aptecznych, w tym zestaw formatek niefiskalnych, umożliwiajacych generowanie
operacji  aptecznych (m.in.  wycenę leku robionego, zamówienie na lek recepturowy,  wykonanie raportu kasowego dla
aptek),  a  także stand.  formatki  potwierdzenie płatności  kartą,  wydruki  do systemów lojalnościowych,  bony rabatowe.
Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). 

Standard
2699,00 PLN

Posnet
Thermal HD

apteczna

Ilość PLU: 250 000. Nazwa towarów do 56 znaków. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Komunikacja: protokół  Thermal.
Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada (interfejs 6V, 12V, 18V, 24V). Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop
in". Ilość znaków w wierszu: dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 80mm); 40 znaków
(papier 57mm). Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 80 lub 57mm/100m, Obcinacz ceramiczny w
standardzie. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 4x20 (zintegrowany z obudową drukarki). Wyświetlacz operatora:
wspólny z wyświetlaczem klienta.  Zakres temperatur  pracy:  0ºC do +40ºC.  Złącza:  Ethernet,  2xRS232,  USB. Pełen
zestaw formatek aptecznych, w  tym  zestaw formatek niefiskalnych, umożliwiajacych generowanie  operacji aptecznych
(m.in. wycenę leku robionego, zamówienie na lek recepturowy, wykonanie raportu kasowego dla aptek), a także stand.
formatki potwierdzenie  płatności kartą, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe. Wydruk kodów kreskowych
na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417.

 
Standard

2899,00 PLN

Drukarki fiskalne biletowe

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/apteczne/Posnet-Thermal-A-HD/(c114)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/apteczne/Posnet-Thermal-A-HD/(c114)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/apteczne/Posnet-Thermal-A-HD/(c114)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/apteczne/Posnet-Thermal-A-XL/(c114)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/apteczne/Posnet-Thermal-A-XL/(c114)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/apteczne/Posnet-Thermal-A-XL/(c114)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-HD/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-HD/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-XL/(c113)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/sklepowe/Posnet-Thermal-XL/(c113)/1
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Model Opis
Cena
Detal

Posnet
Temo HS
bileterka

Ilość PLU: 100 000. Mechanizm drukujący: termiczny „easy load”. Rozmiar papieru: 57mm/14m. Wyświetlacz klienta :
 alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 2x16 znaków, wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Kopia 
elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Formatki wydruków m.in. do obsługi systemów 
lojalnościowych i rabatowych. Wydruk zarówno biletów jednorazowych jak i miesięcznych, zagranicznych  itp. System 
raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych, raporty rozliczeniowe dotyczące  ulg ustawowych i 
handlowych charakterystycznych dla branży transportowej. Drukowanie faktur VAT (FV). Zmiana waluty ewidencyjnej 
(eurofiskalizacja). Przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym Współpraca z peryferiami: komputer (1x Mini 
USB typu B), moduł Bluetooth . Zgodność z protokołem komunikacyjnym Posnet.  Możliwość drukowania NIP nabywcy na 
paragonie w części fiskalnej. Zasilanie: wewnętrzny akumulator litowo-jonowy (2150mAh) zapewniający wydruk 80 000 
wierszy paragonu, zewnętrzny zasilacz 230V/12V. Waga: 380 g (z papierem). Wymiary: 86x46x128 mm. 

Standard
1999,00 PLN

Terminale fiskalne

Terminal
fiskalny
Posnet

Thermal HD
847

wyświetlacz
wbudowany

wyświetlacz
wolnostojący

wyświetlacz
podwieszany*

Ilość PLU: 250 000 PLU. Nazwa towarów do 56 znaków.  Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Protokół komunikacyjny:
Posnet ,Thermal. Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Obcinacz ceramiczny w standardzie. Ilość znaków w
wierszu: dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 57mm).
Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 80 lub 57mm/100m. Zakres temperatur pracy: 0ºC do +40ºC.
Pełen zestaw formatek w tym m. in. potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do systemów lojalnościowych, bony
rabatowe,  doładowania GSM. Wydruk  kodów kreskowych na paragonie,  obsługa walut  (w tym EURO).  Obsługiwane
standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417. Sterowanie szufladą  6V, 12V, 18V, 24V
Wyswietlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem operatora.
Wyświetlacz klienta dostępny jest w trzech  wersjach:

• Standardowy (tzw. "chorągiewka") – alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
• Zewnętrzny podwieszany – alfanumeryczny LCD 4x 20 znaków
• Zewnętrzny wolnostojący – alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na indywidualne zamówienie)

Gwarancja: 12 miesięcy z opcją przedłużenia do 24 lub 36 miesięcy (łącznie)

Parametry modułu komputera
Procesor: Intel Celeron 847
Pamięc RAM: 2 GB DDR3+jeden wolny slot
Pamięć masowa: ultraszybki dysk SSD 60GB. (6GB/s) 
System chłodzenia: aktywny (jeden wentylator)
Dostępne systemy operacyjne: 

• Windows Embedded POSReady 7
• Windows Embedded 8.1 Industry Retail (na 

zamówienie)
•  wersja bez systemu operacyjnego

Dostępne interfejsy:
• Ethernet 1xRJ45 (10/100/1000)
• 4xUSB 2.0
• 2xRS232 (tylko protokół Posnet)
• 2xHDMI lub HDMI + VGA (VGA dostępne przez 

Posnet Active Cable).

* Przykład instalacji wyświetlacza podwieszanego na 
monitorze Elo 1517L

Ceny poszczególnych wariantów

terminal HD 847, wyświetlacz wbudowany
bez systemu operacyjnego

3999,00 PLN

terminal HD 847, wyświetlacz wbudowany
preinstalowany Windows POSReady 7/8.1 Industry Retail

4499,00 PLN

terminal HD 847, wyświetlacz podwieszany/wolnostojący
bez systemu operacyjnego

4099,00 PLN

HD 847,wyświetlacz  podwieszany/wolnostojący
preinstalowany Windows POSReady 7/8.1 Industry Retail

4599,00 PLN

Informacja o dostępności:
Wersje  terminali  z  wyświetlaczami  wolnostojącymi  oraz
wersje z systemami Windows Embedded 8.1 Industry Retail
dostępne są na indywidualne zamówienie.
Przybliżony  czas  realizacji  zamówienia  ww.  konfiguracji
wynosi do 4 tygodni.

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Terminale-fiskalne/sklepowe/Terminal-fiskalny-Thermal-HD-847/(c5998)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Terminale-fiskalne/sklepowe/Terminal-fiskalny-Thermal-HD-847/(c5998)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Terminale-fiskalne/sklepowe/Terminal-fiskalny-Thermal-HD-847/(c5998)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/biletowe/Posnet-Temo-HS-Bileterka/(c7640)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/biletowe/Posnet-Temo-HS-Bileterka/(c7640)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Drukarki-fiskalne/biletowe/Posnet-Temo-HS-Bileterka/(c7640)/1


Cennik towarów handlowych Klientów  POSNET obowiązuje od: 18.03.2016 strona 11 z 91

Model Opis
Cena
Detal

Terminal
fiskalny
Posnet

Thermal HD
3217

wyświetlacz
wbudowany

wyświetlacz
wolnostojący

wyświetlacz
podwieszany*

Ilość PLU: 250 000 PLU. Nazwa towarów do 56 znaków.  Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Protokół komunikacyjny:
Posnet ,Thermal. Mechanizm drukujący: termiczny typu "drop in". Obcinacz ceramiczny w standardzie. Ilość znaków w
wierszu: dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 80mm); 40 znaków (papier 57mm).
Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 80 lub 57mm/100m. Zakres temperatur pracy: 0ºC do +40ºC.
Pełen zestaw formatek w tym m. in. potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do systemów lojalnościowych, bony
rabatowe,  doładowania GSM. Wydruk  kodów kreskowych na paragonie,  obsługa walut  (w tym EURO).  Obsługiwane
standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417. Sterowanie szufladą  6V, 12V, 18V, 24V
Wyswietlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem operatora.
Wyświetlacz klienta dostępny jest w trzech  wersjach:

• Standardowy (tzw. "chorągiewka") – alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
• Zewnętrzny podwieszany – alfanumeryczny LCD 4x 20 znaków
• Zewnętrzny wolnostojący – alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na indywidualne zamówienie)

Gwarancja: 12 miesięcy z opcją przedłużenia do 24 lub 36 miesięcy (łącznie)

Parametry modułu komputera
Procesor: Intel Core i3-3217U
Pamięc RAM: 4GB DDR3+jeden wolny slot
Pamięć masowa: ultraszybki dysk SSD 60GB. (6GB/s) System 
chłodzenia: aktywny (jeden wentylator)
Dostępne systemy operacyjne: 

• Windows Embedded POSReady 7
• Windows Embedded 8.1 Industry Retail (na zamówienie)
•  wersja bez systemu operacyjnego

Dostępne interfejsy:
• Ethernet 1xRJ45 (10/100/1000)
• 4xUSB 2.0
• 2xRS232 (tylko protokół Posnet)
• 2xHDMI lub HDMI + VGA (VGA dostępne przez Posnet Active

Cable).

* Przykład instalacji wyświetlacza podwieszanego na monitorze Elo 
1517L

Ceny poszczególnych wariantów

terminal HD 3217, wyświetlacz wbudowany
bez systemu operacyjnego

4599,00 PLN

terminal HD 3217, wyświetlacz wbudowany
preinstalowany  Windows  POSReady  7/8.1
Industry Retail

5099,00 PLN

terminal  HD  3217,  wyświetlacz
podwieszany/wolnostojący
bez systemu operacyjnego

4699,00 PLN

terminal  HD  3217,wyświetlacz
podwieszany/wolnostojący
preinstalowany  Windows  POSReady  7/8.1
Industry Retail

5199,00 PLN

Informacja o dostępności:
Wersje  terminali  z  wyświetlaczami
wolnostojącymi  oraz  wersje  z  systemami
Windows  Embedded  8.1  Industry  Retail
dostępne są na indywidualne zamówienie.
Przybliżony  czas  realizacji  zamówienia  ww.
konfiguracji wynosi do 4 tygodni.

Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi 

Elo Touch Solutions

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Terminale-fiskalne/sklepowe/Terminal-fiskalny-Thermal-HD-3217/(c5998)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Terminale-fiskalne/sklepowe/Terminal-fiskalny-Thermal-HD-3217/(c5998)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Urzadzenia-fiskalne/Terminale-fiskalne/sklepowe/Terminal-fiskalny-Thermal-HD-3217/(c5998)/1
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Terminal Elo
15E2

Terminal komputerowy PC zintegrowany z panoramicznym ekranem dotykowym 15,6". 
Zalety: Szklany ekran dotykowy nie zużywa się i praktycznie nie wpływa na jakość obrazu. Konstrukcja zero-bezel (brak
ramki  obudowy  wokół  obszaru  roboczego)  podnosi  walory  funkcjonalne  i  estetyczne.  Mała  konstrukcja  umożliwia
stosowanie terminala w różnorodnych zastosowaniach. Atrakcyjna cena urządzenia znacząco redukuje początkowy koszt
inwestycji.  Opcje  instalacji: instalacja  wolnostojąca lub  naścienna (po odkręceniu części  podstawy).  Zastosowanie:
punkty sprzedaży, punkty samoobsługowe, reklama, rozrywka.  Dostępne technologie dotykowe:  iTouch (wyk.  Zero-
bezel), AccuTouch Funkcje specjalne: szybki dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów komputerowych. Konstrukcja
ekranu zero-bezel (jednolita płaska szklana powierzchnia robocza w wer. iTouch).
Gwarancja: 36 miesięcy

Parametry techniczne komputera w modelu 15E2
Grafika: Intel  HD Graphics.  Pamięć  RAM: 2GB (DDR3).
Dysk  twardy: 2,5"  320  GB  SATA 2  Dostępne  systemy
operacyjne: bez  systemu,  Windows  POSReady  7.  Porty
szeregowe: 2xRS232  (natywne).  Porty  USB: 4xUSB 2.0
Złącza audio: 3x jack 3,5mm (line out, in/mic),  Dodatkowe
złącza: wyjście  wideo  VGA.
Dostępne opcje i akcesoria:

• czytnik kart magnetycznych (3 ścieżki)
• wyświetlacz VFD
• uchwyt ścienny 

Uwaga:  wyceniona  konfiguracja  nie  zawiera
akcesoriów

Konfiguracja cenowa

15E2 iTouch Bez Systemu 774,00 EUR

15E2 iTouch Windows POSReady 7 722,00 EUR

15E2 AccuTouch Bez Systemu 754,00 EUR

15E2 AccuTouch Windows POSReady 7 892,00 EUR

Terminale
Elo seria

15X2

Jeden  z  kilku  modeli  terminali  z  serii  X.  Wszystkie  urządzenia  z  tej  serii  to  uniwersalne  zintegrowane terminale
komputerowe,  zdolne  do  pracy  w  różnych  warunkach  środowiskowych.
Seria X oferuje łącznie cztery platformy procesorowe oraz dwie przekątne ekranów dotykowych zamknięte w spójnej
stylistyce. 
Zalety:  wybór różnych opcji  mocy obliczeniowej,  dwa rozmiary ekranu, ekran typu zero-bezel,  funkcje multimedialne i
publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. Opcje
instalacji: instalacja  wolnostojąca,  instalacja  wraz  z  podstawą  (otwory  montażowe),  instalacja  poprzez  akcesoria
VESA.100mm.  Zastosowanie: punkty  informacji  handlowej,  interaktywne  prezentery  (np.  na  stoiskach  targowych)
systemy  lokalizacji  sklepów  (np.  w  centrach  handlowych),  systemy  kontroli  dostępu  i  szeroko  rozumiana  rozrywka
multimedialna. 
Dostępne technologie dotykowe:  AccuTouch, IntelliTouch, iTouch Plus, Projected Capacitive (ProCap)
Funkcje specjalne: szerokie wybór akcesoriów  
Gwarancja: 36 miesięcy

Pozostałe parametry:
Dostępne  systemy  operacyjne: bez  systemu,  Windows
POSReady 7, Windows 7 Pro. 
Porty szeregowe: 2xRS232. 

Konfiguracja cenowa:

15X2 ProCap bez systemu operacyjnego 1253,00 EUR

15X2 ProCap Windows 7 Pro 1426,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA-niezbedna-wiedza-ogolna/Slownik-pojec/Zagadnienia-konstrukcyjne/konstrukcja-zintegrowana-AiO
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X2/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X2/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X2/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1877#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1877#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1877#article
http://www.posnet.com/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15E2/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15E2/(c131)/1
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Porty USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na panelu złączy, 2 porty na
froncie pod zaślepką).  Złącza audio: 3x jack 3,5 mm (line-
out, mic-in). 
Ethernet: 1xRJ45 (1Gigabit).  Komunikacja bezprzewodowa:
WiFi  (802.11  b/g/n),  Bluetooth  (4.0).  Dodatkowe  porty:
Wyjście VGA.

Dostępne opcje i akcesoria:
• Czytnik kart magnetycznych
• Czytnik NFC/RFID
• Czytnik linii papilarnych
• Wyświetlacz VFD 

15X2 iTouch Plus bez systemu operacyjnego 1160,00 EUR

15X2 iTouch Plus Windows POSReady 7 1285,00 EUR

15X2 iTouch Plus Windows  7 Pro 1334,00 EUR

15X2 AccuTouch/IntelliTouch bez systemu operacyjnego 1067,00 EUR

15X2 AccuTouch/IntelliTouch Windows POSReady 7 1190,00 EUR

15X2 AccuTouch/IntelliTouch Windows 7 Pro 1240,00 EUR

Model Procesor Ilość RAM Przekątna ekranu

15X2
Intel 2.41 GHz Celeron Quad-Core J1900 2MB L2 
Cache

2GB 15"

Terminale
Elo seria

1  7  X  2

Jeden  z  kilku  modeli  terminali  z  serii  X.  Wszystkie  urządzenia  z  tej  serii  to  uniwersalne  zintegrowane terminale
komputerowe,  zdolne  do  pracy  w  różnych  warunkach  środowiskowych.
Seria X oferuje łącznie cztery platformy procesorowe oraz dwie przekątne ekranów dotykowych zamknięte w spójnej
stylistyce. 
Zalety:  wybór różnych opcji  mocy obliczeniowej,  dwa rozmiary ekranu, ekran typu zero-bezel,  funkcje multimedialne i
publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. Opcje
instalacji: instalacja  wolnostojąca,  instalacja  wraz  z  podstawą  (otwory  montażowe),  instalacja  poprzez  akcesoria
VESA.100mm.  Zastosowanie: punkty  informacji  handlowej,  interaktywne  prezentery  (np.  na  stoiskach  targowych)
systemy  lokalizacji  sklepów  (np.  w  centrach  handlowych),  systemy  kontroli  dostępu  i  szeroko  rozumiana  rozrywka
multimedialna. 
Dostępne technologie dotykowe:  AccuTouch, IntelliTouch, iTouch Plus, Projected Capacitive (ProCap)
Funkcje specjalne: szerokie wybór akcesoriów  
Gwarancja: 36 miesięcy

Pozostałe parametry:

Dostępne  systemy  operacyjne: bez  systemu,  Windows
POSReady 7, Windows 7 Pro. 
Porty szeregowe: 2xRS232. 
Porty USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na panelu złączy, 2 porty na
froncie pod zaślepką).  Złącza audio: 3x jack 3,5 mm (line-
out, mic-in). 
Ethernet: 1xRJ45 (1Gigabit).  Komunikacja bezprzewodowa:

Konfiguracja cenowa

17X2 ProCap bez systemu operacyjnego 1313,00 EUR

17X2 ProCap Windows 7 Pro 1487,00 EUR

17X2 iTouch Plus bez systemu operacyjnego 1221,00 EUR

17X2 iTouch Plus Windows POSReady 7 1345,00 EUR

17X2 iTouch Plus Windows  7 Pro 1394,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA-niezbedna-wiedza-ogolna/Slownik-pojec/Zagadnienia-konstrukcyjne/konstrukcja-zintegrowana-AiO
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-17X2/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-17X2/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-17X2/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-17X2/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-17X2/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-17X2/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-17X2/(c131)/1
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WiFi  (802.11  b/g/n),  Bluetooth  (4.0).  Dodatkowe  porty:
Wyjście VGA.

• Czytnik kart magnetycznych
Dostępne opcje i akcesoria:

• Czytnik NFC/RFID
• Czytnik linii papilarnych
• Wyświetlacz VFD 
• Moduł z dodatkowymi portami
• Uchwyt montażowy dla dodatkowego monitora
• Uchwyt do montażu na ścianie
•
• Wyceniona konfiguracja:
• Ekran dotykowy: AccuTouch, IntelliTouch, iTouch 

Plus, Projected Capacitive (ProCap)
• Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją, bez

akcesoriów

17X2 AccuTouch/IntelliTouch bez systemu operacyjnego 1127,00 EUR

17X2 AccuTouch/IntelliTouch Windows POSReady 7 1251,00 EUR

17X2 AccuTouch/IntelliTouch Windows 7 Pro 1301,00 EUR

Model Procesor Ilość RAM Przekątna ekranu

17X2 Intel 2.41 GHz Celeron Quad-Core J1900 2MB L2 Cache 2GB 17"

Terminale
Elo seria

1  5  X  3

Jeden  z  kilku  modeli  terminali  z  serii  X.  Wszystkie  urządzenia  z  tej  serii  to  uniwersalne  zintegrowane terminale
komputerowe,  zdolne  do  pracy  w  różnych  warunkach  środowiskowych.
Seria X oferuje łącznie cztery platformy procesorowe oraz dwie przekątne ekranów dotykowych zamknięte w spójnej
stylistyce. 
Zalety:  wybór różnych opcji  mocy obliczeniowej,  dwa rozmiary ekranu, ekran typu zero-bezel,  funkcje multimedialne i
publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. Opcje
instalacji: instalacja  wolnostojąca,  instalacja  wraz  z  podstawą  (otwory  montażowe),  instalacja  poprzez  akcesoria
VESA.100mm.  Zastosowanie: punkty  informacji  handlowej,  interaktywne  prezentery  (np.  na  stoiskach  targowych)
systemy  lokalizacji  sklepów  (np.  w  centrach  handlowych),  systemy  kontroli  dostępu  i  szeroko  rozumiana  rozrywka
multimedialna. 
Dostępne technologie dotykowe:  AccuTouch, iTouch Plus, Projected Capacitive (ProCap)
Funkcje specjalne: szerokie wybór akcesoriów  
Gwarancja: 36 miesięcy

Pozostałe parametry:
Dostępne systemy operacyjne: bez systemu,  Windows POSReady 7,
Windows 7 Pro. 
Porty szeregowe: 2xRS232. 
Porty USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na panelu złączy, 2 porty na froncie pod
zaślepką). Złącza audio: 3x jack 3,5 mm (line-out, mic-in). 
Ethernet: 1xRJ45  (1Gigabit).  Komunikacja  bezprzewodowa: WiFi
(802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0). Dodatkowe porty: Wyjście VGA.
Dostępne opcje i akcesoria:

• Czytnik kart magnetycznych
• Czytnik NFC/RFID
• Czytnik linii papilarnych
• Wyświetlacz VFD 

Konfiguracja cenowa

15X3 ProCap bez systemu operacyjnego 1626,00 EUR

15X3 ProCap Windows 7 Pro 1800,00 EUR

15X3 iTouch Plus bez systemu operacyjnego 1533,00 EUR

15X3 iTouch Plus Windows POSReady 7 1656,00 EUR

15X3 iTouch Plus Windows  7 Pro 1706,00 EUR

15X3 AccuTouch bez systemu operacyjnego 1440,00 EUR

15X3 AccuTouch Windows POSReady 7 1564,00 EUR

15X3 AccuTouch Windows 7 Pro 1613,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA-niezbedna-wiedza-ogolna/Slownik-pojec/Zagadnienia-konstrukcyjne/konstrukcja-zintegrowana-AiO
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X3/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X3/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X3/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X3/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X3/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X3/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X3/(c131)/1
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• Moduł z dodatkowymi portami
• Uchwyt montażowy dla dodatkowego monitora
• Uchwyt do montażu na ścianie

Model Procesor Ilość RAM Przekątna ekranu

15X3 Intel  i3 3.1 GHz 4350T Dual Core 4MB Intel Smart Cache 4GB 15"

Terminale
Elo seria

17X3

Jeden  z  kilku  modeli  terminali  z  serii  X.  Wszystkie  urządzenia  z  tej  serii  to  uniwersalne  zintegrowane terminale
komputerowe,  zdolne  do  pracy  w  różnych  warunkach  środowiskowych.
Seria X oferuje łącznie cztery platformy procesorowe oraz dwie przekątne ekranów dotykowych zamknięte w spójnej
stylistyce. 
Zalety:  wybór różnych opcji  mocy obliczeniowej,  dwa rozmiary ekranu, ekran typu zero-bezel,  funkcje multimedialne i
publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. Opcje
instalacji: instalacja  wolnostojąca,  instalacja  wraz  z  podstawą  (otwory  montażowe),  instalacja  poprzez  akcesoria
VESA.100mm.  Zastosowanie: punkty  informacji  handlowej,  interaktywne  prezentery  (np.  na  stoiskach  targowych)
systemy  lokalizacji  sklepów  (np.w  centrach  handlowych),  systemy  kontroli  dostępu  i  szeroko  rozumiana  rozrywka
multimedialna. 
Dostępne technologie dotykowe:  AccuTouch, iTouch Plus, Projected Capacitive (ProCap)
Funkcje specjalne: szerokie wybór akcesoriów  
Gwarancja: 36 miesięcy

Pozostałe parametry:
Dostępne  systemy  operacyjne: bez  systemu,  Windows  POSReady  7,
Windows 7 Pro. 
Porty szeregowe: 2xRS232. 
Porty  USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na panelu złączy,  2 porty na froncie pod
zaślepką). Złącza audio: 3x jack 3,5 mm (line-out, mic-in). 
Ethernet: 1xRJ45  (1Gigabit).  Komunikacja  bezprzewodowa: WiFi  (802.11
b/g/n), Bluetooth (4.0). Dodatkowe porty: Wyjście VGA.
Dostępne opcje i akcesoria:

• Czytnik kart magnetycznych
• Czytnik NFC/RFID
• Czytnik linii papilarnych
• Wyświetlacz VFD 
• Moduł z dodatkowymi portami
• Uchwyt montażowy dla dodatkowego monitora
• Uchwyt do montażu na ścianie

Wyceniona konfiguracja:
Ekran dotykowy: AccuTouch, iTouch Plus, Projected Capacitive (ProCap)
Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją, bez akcesoriów

Konfiguracja cenowa

17X3 ProCap bez systemu operacyjnego 1729,00 EUR

17X3 ProCap Windows 7 Pro 1861,00 EUR

17X3 iTouch  Plus  bez  systemu
operacyjnego

1594,00 EUR

17X3 iTouch Plus Windows POSReady 7 1717,00 EUR

17X3 iTouch Plus Windows  7 Pro 1766,00 EUR

17X3 AccuTouch  bez  systemu
operacyjnego

1500,00 EUR

17X3 AccuTouch Windows POSReady 7 1625,00 EUR

17X3 AccuTouch Windows 7 Pro 1674,00 EUR

Model Procesor Ilość RAM Przekątna ekranu

17X3 Intel  i3 3.1 GHz 4350T Dual Core 4MB Intel Smart Cache 4GB 17"

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA-niezbedna-wiedza-ogolna/Slownik-pojec/Zagadnienia-konstrukcyjne/konstrukcja-zintegrowana-AiO
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-17X3/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-17X3/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-17X3/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-17X3/(c131)/1
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Terminale
Elo seria X5

Jeden  z  kilku  modeli  terminali  z  serii  X.  Wszystkie  urządzenia  z  tej  serii  to  uniwersalne  zintegrowane terminale
komputerowe,  zdolne  do  pracy  w  różnych  warunkach  środowiskowych.
Seria X oferuje łącznie cztery platformy procesorowe oraz dwie przekątne ekranów dotykowych zamknięte w spójnej
stylistyce. 
Zalety:  wybór różnych opcji  mocy obliczeniowej,  dwa rozmiary ekranu, ekran typu zero-bezel,  funkcje multimedialne i
publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. Opcje
instalacji: instalacja  wolnostojąca,  instalacja  wraz  z  podstawą  (otwory  montażowe),  instalacja  poprzez  akcesoria
VESA.100mm.  Zastosowanie: punkty  informacji  handlowej,  interaktywne  prezentery  (np.  na  stoiskach  targowych)
systemy  lokalizacji  sklepów  (np.  w  centrach  handlowych),  systemy  kontroli  dostępu  i  szeroko  rozumiana  rozrywka
multimedialna. 
Dostępne technologie dotykowe:    iTouch Plus, Projected Capacitive (ProCap)
Funkcje specjalne: szerokie wybór akcesoriów  
Gwarancja: 36 miesięcy

Pozostałe parametry:
Dostępne systemy operacyjne: Windows 7 Pro. 
Porty szeregowe: 2xRS232. 
Porty  USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na panelu złączy,  2 porty na froncie pod
zaślepką). Złącza audio: 3x jack 3,5 mm (line-out, mic-in). 
Ethernet: 1xRJ45  (1Gigabit).  Komunikacja  bezprzewodowa: WiFi  (802.11
b/g/n), Bluetooth (4.0). Dodatkowe porty: Wyjście VGA.
Dostępne opcje i akcesoria:

• Czytnik kart magnetycznych
• Czytnik NFC/RFID
• Czytnik linii papilarnych
• Wyświetlacz VFD 
• Moduł z dodatkowymi portami
• Uchwyt montażowy dla dodatkowego monitora
• Uchwyt do montażu na ścianie

Wyceniona konfiguracja:
Ekran dotykowy: AccuTouch, iTouch Plus, Projected Capacitive (ProCap)
Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją, bez akcesoriów

Konfiguracja cenowa

15X5 ProCap Windows 7 Pro 2029,00 EUR

15X5 iTouch Plus Windows 7 Pro 1937,00 EUR

17X5 ProCap Windows 7 Pro 2352,00 EUR

17X5 iTouch Plus Windows 7 Pro 2090,00 EUR

Model Procesor Ilość RAM Przekątna ekranu

15X5 Intel  i5 2.0 GHz 4590T Quad-Core 6MB Intel Smart Cache 4GB 15"

17X5 Intel  i5 2.0 GHz 4590T Quad-Core 6MB Intel Smart Cache 4GB 17"

Terminale
Elo seria X7

Jeden  z  kilku  modeli  terminali  z  serii  X.  Wszystkie  urządzenia  z  tej  serii  to  uniwersalne  zintegrowane terminale
komputerowe,  zdolne  do  pracy  w  różnych  warunkach  środowiskowych.  Seria  X  oferuje  łącznie  cztery  platformy
procesorowe oraz dwie przekątne ekranów dotykowych zamknięte w spójnej stylistyce. 
Zalety:  wybór różnych opcji  mocy obliczeniowej,  dwa rozmiary ekranu, ekran typu zero-bezel,  funkcje multimedialne i
publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. Opcje
instalacji: instalacja  wolnostojąca,  instalacja  wraz  z  podstawą  (otwory  montażowe),  instalacja  poprzez  akcesoria
VESA.100mm.  Zastosowanie: punkty  informacji  handlowej,  interaktywne  prezentery  (np.  na  stoiskach  targowych)
systemy  lokalizacji  sklepów  (np.  w  centrach  handlowych),  systemy  kontroli  dostępu  i  szeroko  rozumiana  rozrywka
multimedialna. 
Dostępne technologie dotykowe:    iTouch Plus, Projected Capacitive (ProCap)
Funkcje specjalne: szerokie wybór akcesoriów  
Gwarancja: 36 miesięcy

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA-niezbedna-wiedza-ogolna/Slownik-pojec/Zagadnienia-konstrukcyjne/konstrukcja-zintegrowana-AiO
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X7/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X7/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X7/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA-niezbedna-wiedza-ogolna/Slownik-pojec/Zagadnienia-konstrukcyjne/konstrukcja-zintegrowana-AiO
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X5/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X5/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-dotykowy-Elo-15X5/(c131)/1
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Pozostałe parametry:
Dostępne systemy operacyjne:  Windows 7 Pro. 
Porty szeregowe: 2xRS232. 
Porty  USB: 6xUSB 2.0  (4 porty  na panelu złączy,  2  porty  na froncie pod
zaślepką). Złącza audio: 3x jack 3,5 mm (line-out, mic-in). 
Ethernet: 1xRJ45  (1Gigabit).  Komunikacja  bezprzewodowa: WiFi  (802.11
b/g/n), Bluetooth (4.0). Dodatkowe porty: Wyjście VGA.
Dostępne opcje i akcesoria:

• Czytnik kart magnetycznych
• Czytnik NFC/RFID
• Czytnik linii papilarnych
• Wyświetlacz VFD 
• Moduł z dodatkowymi portami
• Uchwyt montażowy dla dodatkowego monitora
• Uchwyt do montażu na ścianie

Wyceniona konfiguracja:
Ekran dotykowy: AccuTouch, iTouch Plus, Projected Capacitive (ProCap)
Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją, bez akcesoriów

Konfiguracja cenowa

15X7 ProCap Windows 7 Pro 2340,00 EUR

15X7 iTouch Plus Windows 7 Pro 2247,00 EUR

17X7 ProCap Windows 7 Pro 2401,00 EUR

17X7 iTouch Plus Windows 7 Pro 2307,00 EUR

Model Procesor Ilość RAM Przekątna ekranu

15X7 Intel  i7 2.7 GHz 4790T Quad-Core 8MB Intel Smart Cache 4GB 15"

17X7 Intel  i7 2.7 GHz 4790T Quad-Core 8MB Intel Smart Cache 4GB 17"

Terminale
Elo seria M

Terminale  medyczne  z  serii  M  są  to  wielozadaniowe  urządzenia  stworzone  do  pracy  w  środowisku  medycznym.
Specjalistyczna  obudowa,  różne  rozmiary  ekranu,  różne  typy  procesorów,  zintegrowane  funkcje  multimedialne  i
pojemnościowy ekran dotykowy (dual-touch) tworzą platformę sprzętową gotową do pracy z wymagającymi aplikacjami
medycznymi. 
Opcje  instalacji:  na  wysięgniku poprzez  otwory  VESA.100mm.  Zastosowanie:  rozrywka  (e-mail,  internet,  filmy,
telewizja), informacja (elektroniczna karta pacjenta) oraz aplikacje samoobsługowe. Zgodność z normami medycznymi:
ANSI/AAMI ES60601-1 & IEC 60601-1 (3rd Edition), UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, GOST-R, VCCI, IP21. 
Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive (ekran pojemnościowy dual-touch)
Funkcje specjalne: szerokie wybór akcesoriów  
Gwarancja: 36 miesięcy

Pozostałe parametry (wspólne dla wszystkich modeli z 
serii M):
Dostępne systemy operacyjne: bez systemu, Windows 7.
Porty USB: 4xUSB 2.0 (2 porty na panelu złączy, 2 porty
froncie). Złącza audio: 2x jack 3,5 mm (słuchawki, mikrofon,
wyjścia na froncie). 
Ethernet: 1xRJ45 (10/100/1000). Wbudowane WiFi Wlan 

Konfiguracja cenowa

15M1 bez systemu operacyjnego** 2315,00 EUR

15M1 Windows 7 2489,00 EUR

19M2 bez systemu operacyjnego* 2961,00 EUR

19M2 Windows 7 3133,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-i-terminale-medyczne/Terminal-medyczny-Elo-15M1/(c2367)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-i-terminale-medyczne/Terminal-medyczny-Elo-15M1/(c2367)/1
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(802.11b/g/n). Dodatkowe porty: 2xPCI-E. 
Pozostałe: Wbudowane głośniki: 2x6W, Wbudowany czytnik 
MSR, Wbudowany skaner kodów kreskowych. 
Dostępne opcje i akcesoria

• USB TV tuner
• USB telefon

Wyceniona konfiguracja:
Ekran dotykowy: Projected Capacitive (pojemnościowy)

Model Procesor Pamięć RAM Przekątna ekranu

15M1 Intel Atom Dual-Core D525 1.8GHz 1MB L2 Cache 4GB1 15"

19M2 Intel Celeron Dual Core 847E 2MB Intel Smart Cache 4GB2 19"

Wincor Nixdorf

Terminal
Beetle

Express

Specjalistyczny terminal komputerowy dedykowany do pracy w punkcie sprzedaży. Bryzgoszczelna obudowa, 
wzmocniona konstrukcja mechaniczna, rezystywny ekran dotykowy 15" o powyższonej odporności na zużycie 
(wodoodporny).
Opcje  instalacji: instalacja  wolnostojąca  lub  naścienna.  Zastosowanie:  punkty  sprzedaży,  punkty  samoobsługowe,
reklama,  rozrywka.  Dostępne technologie dotykowe:  Rezystywna Funkcje specjalne: szybki  dostęp serwisowy do
wszystkich podzespołów komputerowych. Konstrukcja ekranu zero-bezel. 
Gwarancja: 12 miesięcy

Pozostałe parametry: Konfiguracja cenowa

Dostępne systemy operacyjne: Windows POSReady 7.
Porty szeregowe: 2xRS232. 
Porty USB: 5xUSB 2.0.
Ethernet: 1xRJ45 (1Gigabit).
Dodatkowe porty: 1x port szuflady. 
 Dostępne akcesoria:

• Czytnik kart magnetycznych
• I-Button/Dallas Key
• Wyświetlacz VFD 

Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów

Beetle Express Windows POSReady 7
771,00 EUR

Model Procesor Ilość RAM Przekątna ekranu

Express Intel Atom Dual-Core D525 1.8 GHz 2GB 15”

* Wersja sprowadzana wyłącznie na zamówienie (minimalny czas oczekiwania – 3 tygodnie).
1 Płyta główna wyposażona jest w dwa sloty pamięci RAM. Pamięć zainstalowana fabrycznie zajmuje jeden slot (drugi jest wolny). Płyta obsługuje maksymalnie 8GB pamięci RAM. Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM DDR2-800 (PC2-6400, dual channel). Zalecany producent układu: 

Transcend.
2
Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1877#article
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-Beetle-Express/(c131)/1#
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-Beetle-Express/(c131)/1#
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-Beetle-Express/(c131)/1#
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Terminal
Beetle iPOS

Plus 

Specjalistyczny terminal komputerowy dedykowany do pracy w punkcie sprzedaży. Wytrzymała aluminiowa obudowa 
odporna na zalania, pojemnościowy ekran dotykowy 15" który nie ulega zużyciu pod wpływem pracy, pasywny system 
chłodzenia. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca lub naścienna (po odkręceniu podstawy).  Zastosowanie:  punkty sprzedaży,
punkty  samoobsługowe,  reklama,  rozrywka.  Dostępne  technologie  dotykowe:  Pojemnościowa Funkcje  specjalne:
szybki dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów komputerowych. Konstrukcja ekranu zero-bezel. 
Gwarancja: 12 miesięcy

1132,00 EUR

Pozostałe parametry: Konfiguracja cenowa

Pozostałe parametry:
Dostępne systemy operacyjne: Windows POSReady 7.
Porty szeregowe: 2xRS232. 
Porty USB: 1xUSB 2.0, 1xUSB 2.0 12V.
Ethernet: 1xRJ45 (1Gigabit).
Dodatkowe porty:  1xVGA, 1x port szuflady. 
Dostępne akcesoria:

• Czytnik kart magnetycznych + I-Button
• Czytnik  kart  magnetycznych  +  czytnik  linii

papilarnych
• Wyświetlacz VFD 

Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów

Beetle iPOS Plus Windows POSReady 7

Model Procesor Ilość RAM Przekątna ekranu

IPOS
Plus

Intel Atom Dual-Core D2560 2.0GHz 4GB 15”

Terminal
Beetle iPOS

Plus
Advanced

Specjalistyczny terminal komputerowy dedykowany do pracy w punkcie sprzedaży.
Najważniejsze cechy urządzenia: wytrzymała aluminiowa obudowa odporna na zalania, pojemnościowy ekran 
dotykowy 15" który nie ulega zużyciu pod wpływem pracy, aktywny system chłodzenia, wysoka moc obliczeniowa (pow. 
2000 pkt Passmark). Terminal w wersji Advanced ma dodatkowo dyskretnie podświetlane logo na wyświetlaczu 
(podświetlenie można wyłączyć z poziomu BIOS). 
Gwarancja: 12 miesięcy

1271,00 EUR

Pozostałe parametry: Konfiguracja cenowa

Dostępne systemy operacyjne: Windows POSReady 7.
Porty szeregowe: 2xRS232. 
Porty USB: 3xUSB 2.0, 2xUSB 3.0.
Ethernet: 1xRJ45 (1Gigabit).
Dodatkowe porty:  1xDVI, 1x port szuflady, 1xeSATA. 
Dostępne akcesoria:

• Czytnik kart magnetycznych
• I-Button/Dallas Key
• Uchwyt dla dodatkowego monitora 8”

Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów

Beetle iPOS Plus Advanced Windows POSReady 7

Model Procesor Ilość RAM Przekątna ekranu

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/Slownik-pojec/Zagadnienia-dot.-technologii-dotykowych/Pojemnosciowy-ekran-dotykowy
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-Beetle-iPOS-Plus-________ADVANCED________/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-Beetle-iPOS-Plus-________ADVANCED________/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-Beetle-iPOS-Plus-________ADVANCED________/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1877#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/Slownik-pojec/Zagadnienia-dot.-technologii-dotykowych/Pojemnosciowy-ekran-dotykowy
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-Beetle-iPOS-Plus/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-Beetle-iPOS-Plus/(c131)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Terminale-komputerowe/Terminal-Beetle-iPOS-Plus/(c131)/1
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IPOS Plus
Advanced

Intel Celeron Dual-Core G1820TE 2.2GHz 4GB 15”

Urządzenia mobilne

Tablet
Kasjerski

Elo ETT10A1

Specjalistyczny tablet dedykowany do stosowania w systemach sprzedażowych i logistycznych. Urządzenie posiada 
szereg cech odróżniających je od produktów konsumenckich. Model ETT10A1 wyposażony jest w system operacyjny 
Windows 7, posiada zintegrowany czytnik kart magnetycznych, czytnik kodów kreskowych i wymienną baterię. Obudowa 
tabletu została opracowana pod kątem odporności na upadki dzięki czemu wytrzymuje zrzucenie na beton z wysokości 1 
metra. Opcjonalna stacja dokująca sprawia, że tablet doskonale sprawdza się zarówno w pracy mobilnej i stacjonarnej. 
Stacja pozwala na podłączenie dodatkowych urządzeń (dodatkowe porty USB, zewnętrzny wyświetlacz itp.) i 
jednocześnie umożliwia ładowanie zapasowej baterii.
Tablet wyposażony jest w odporny na zabrudzenia i zużycie szklany ekran pojemnościowy (Projected Capacitive). 
Technologia ta została tak skalibrowana, aby dotyk działał również przez cienkie izolatory (np. przez rękawiczkę 
lateksową). 
Parametry techniczne
Procesor: Intel Atom N2600 Dual Core 1.6GHz. Chipset: Intel NM10. Dysk twardy: 32 GB mSATA SSD Dostępne systemy
operacyjne: Windows Embedded 7 Standard, Bez systemu operacyjnego. Porty USB: 1 x USB 2.0 (3 x USB 2.0 wraz ze
stacją  dokującą), Złącza  audio: 1  x  3.5  mikrofon+słuchawki  (pod  zaślepką),   Głośniki: Wbudowane,  Interfejsy
komunikacyjne: WiFi  (802.11  b/g/n),  Bluetooth  (4.0),  NFCIP-1  Reader/Writer,  Ethernet  (10/100/1000)  (poprzez  stację
dokującą) 
Dostępne opcje i akcesoria:

• Dodatkowa bateria
• Stacja dokująca
• Pisak 

Gwarancja: 18 miesięcy
Akcesoria do Elo ETT10A1 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

bez systemu
1331,00 EUR

Windows 7
Embedded

1432,00 EUR

Monitory dotykowe stacjonarne

Elo Touch Solutions

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Urzadzenia-mobilne/Tablet-kasjerski-Elo-ETT10A1/(c4415)/1
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Urzadzenia-mobilne/Tablet-kasjerski-Elo-ETT10A1/(c4415)/1
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Urzadzenia-mobilne/Tablet-kasjerski-Elo-ETT10A1/(c4415)/1
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Monitor Elo
0700L

Najmniejszy monitor dotykowy w ofercie Elo Touch Solutions. Urządzenie działa w oparciu o emulację karty graficznej
poprzez interfejs  USB (do połączenia z komputerem wystarczy tylko jeden przewód USB).  Do pracy wymagana jest
instalacja sterowników emulatora (układ prod. DisplayLink).
Zastosowanie: dodatkowy  monitor  do  komputera  kasowego  (tzw.  "wyświetlacz  klienta"),  urządzenie  samodzielne
stosowane np. systemach kontroli dostępu, systemach samoobsługowych itd. 
Opcje instalacji: instalacja poprzez akcesoria VESA 75mm. 
Złącza: 1 x USB (sygnały: wideo, ekranu dotykowego i zasilanie przesyłane są jednym przewodem).
Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. 
Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch,
Dostępne opcje i akcesoria:

• Kamera internetowa 2 mpx
• Czytnik kart magnetycznych (dedykowany do 0700/1519/1919)
• Uchwyt montażowy czytnika kart magnetycznych i kamery
• Uchwyt montażowy do terminali serii b i c jako wyświetlacza klienta
• Uchwyt montażowy do terminali serii d jako wyświetlacza klienta

Gwarancja: 36 miesięcy  
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów.
Akcesoria do Elo 0700L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

bez dotyku
252,00 EUR
AccuTouch
285,00 EUR

Monitor Elo
1002L

Jeden z dwóch monitorów z serii M. Panoramiczny ekran o przekątnej 10,1” z podświetleniem typu LED.
Zastosowanie: dodatkowy  monitor  do  komputera  kasowego  (tzw.  "wyświetlacz  klienta"),  urządzenie  samodzielne
stosowane np. systemach kontroli dostępu, systemach samoobsługowych itd. 
Opcje instalacji: instalacja poprzez akcesoria VESA 75mm. 
Złącza: wideo: Mini-VGA, HDMI, dotyk: USB.
Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V. 
Dostępne technologie dotykowe:   Projected Capacitive (ProCap)
Dostępne opcje i akcesoria:

• Czytnik kart magnetycznych
• Skaner kodów kreskowych
• Czytnik NFC
• Wyświetlacz VFD
• Podstawa do pracy wolnostojącej
• Uchwyt montażowy do terminali Elo

Gwarancja: 36 miesięcy  
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów.
Akcesoria do Elo 1002L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

bez dotyku
238,00 EUR

ProCap
297,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-0700L/(c129)/1
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-0700L/(c129)/1
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Monitor Elo
1215L

Monitor  dotykowy  z  wyświetlaczem  12”.  Jeden  z  czterech  bliźniaczych  modeli  monitorów  dotykowych  Elo
(1215L/1515L/1715L/1915L). 
Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. 
Model 1215L stosowany jest również jako dodatkowy wyświetlacz dla Klienta w systemach kasowych. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA. 
Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler).
Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. 
Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. 
Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch 

Gwarancja: 36 miesięcy 
Wyceniona konfiguracja: wyłącznie ciemna kolorystyka, bez akcesoriów.

475,00 EUR

Monitor Elo
1502L

Jeden z dwóch monitorów z serii M. Panoramiczny ekran o przekątnej 15,6” z podświetleniem typu LED.
Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA 75mm lub 100mm. 
Złącza: wideo: Mini-VGA, HDMI, dotyk: USB.
Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V. 
Dostępne technologie dotykowe:   Projected Capacitive (ProCap)
Dostępne opcje i akcesoria:

• Czytnik kart magnetycznych
• Skaner kodów kreskowych
• Czytnik NFC
• Wyświetlacz VFD
• Podstawa do pracy wolnostojącej
• Uchwyt montażowy do terminali Elo

Gwarancja: 36 miesięcy 
Wyceniona konfiguracja: ekran Projected Capacitive, bez akcesoriów.
Akcesoria do Elo 1502L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

441,00 EUR

Monitor Elo
1509L

Model 1509L to monitor dotykowy klasy entry-level. Zachowano w nim najważniejsze atuty produktów Elo Touch Solutions
i jednocześnie obniżono cenę poprzez redukcję niektórych parametrów.
Zastosowanie: praca w punktach sprzedaży, kioskach informacyjnych i rozwiązaniach samoobsługowych.
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA 75mm. 
Złącza: wideo: VGA, dotyk: USB.
Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V. 
Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch
Dostępne opcje i akcesoria

•  Czytnik kart magnetycznych

Gwarancja: 12 miesięc 
Wyceniona konfiguracja: ekran IntelliTouch, bez akcesoriów
Akcesoria do Elo 1509L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

337,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1509L/(c129)/1
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1509L/(c129)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1215L/(c129)/1
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1215L/(c129)/1
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Monitor Elo
1515L

Monitor dotykowy z wyświetlaczem 15”. Jeden z czterech bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo 
(1215L/1515L/1715L/1915L).  
Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA. 
Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). 
Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. 
Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. 
Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch  , IntelliTouch, Projected Capacitive (zero-bezel, dual touch), 
Dostępne opcje i akcesoria:

• Czytnik kart magnetycznych

Gwarancja: 36 miesięcy 
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów.
Czytniki do monitora Elo1515 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

AccuTouch
IntelliTouch
426,00 EUR

Proj.Cap.
546,00 EUR

Monitor Elo
1517L 

Rewizja B

Monitor dotykowy z wyświetlaczem 15". Jeden z dwóch bliźniaczych monitorów (1517L/1717L).
Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA. 
Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). 
Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. 
Kolorystyka: czarna, biała.
Dostępne opcje i akcesoria:

• Czytnik kart magnetycznych

Gwarancja: 36 miesięcy 
Wyceniona konfiguracja: czarna, bez akcesoriów
Akcesoria do Elo 1517L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

iTouch
404,00 EUR
AccuTouch
416,00 EUR

Proj.Cap.
438,00 EUR

Monitor Elo
1519L

Monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 15,6". Wyświetlacz jest dostosowany do pracy pionowej. 
Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA. 
Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler).
Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. 
Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. 
Funkcje multimedialne: wbudowane głośniki 2x2W, Line-in: 1x jack 3,5mm, Słuchawki 1x jack 3,5mm., 
Dostępne  technologie  dotykowe: AccuTouch,  (zero-bezel), Projected  Capacitive (zero-bezel,  dual  touch),  iTouch
(IntelliTouch zero-bezel), iTouch Plus(IntelliTouch zero-bezel)
Kolorystyka: ciemna. 
Dostępne akcesoria: 

• czytnik kart magnetycznych

Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów.
Akcesoria do Elo 1519L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

AccuTouch
407,00 EUR

iTouch
404,00 EUR
iTouch Plus
437,00 EUR

Proj.Cap.
590,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1519L/(c129)/1
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1519L/(c129)/1
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1517L/(c129)/1
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1517L/(c129)/1
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1517L/(c129)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1515L/(c129)/1
http://posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1515L/(c129)/1


Cennik towarów handlowych Klientów  POSNET obowiązuje od: 18.03.2016 strona 24 z 91

Model Opis
Cena
Detal

Monitor Elo
1519LM

Monitor medyczny z panoramicznym ekranem dotykowym 15,6". Wyświetlacz jest dostosowany do pracy poziomej jak i
pionowej. 
Zastosowanie: kioski informacyjne, placówki służby zdrowia, sale operacyjne itd. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA. 
Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler).
Zgodność z normami medycznymi: EN 60950-1, EN60601-1, EN 60950-1, EN55022, EN55024, EN 60601-1 (3 Edycja),
spełnia normy RoHS. 
Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. 
Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. 
Funkcje multimedialne: wbudowane głośniki 2x2W, Line-in: 1x jack 3,5mm, Słuchawki 1x jack 3,5mm., 
Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive (zero-bezel, dual touch)
Kolorystyka: jasna. 
Dostępne akcesoria: 

• czytnik kart magnetycznych 

Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: technologia dotykowa Projected Capacitive, bez akcesoriów.
Akcesoria do Elo 1517L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

732,00 EUR

Monitor Elo
1523L

Monitor dotykowy z wyświetlaczem 15". Jeden z dwóch bliźniaczych monitorów (1523L/1723L). 
Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA. 
Złącza: wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk USB. 
Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V. 
Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. 
Dostępne technologie dotykowe: iTouch Plus  ,   Projected Capactive (zero-bezel,   dual touch)
Multimedia: głośniki 2x2W, 2xUSB, Line-in: 1x jack 3,5mm, Słuchawki 1x jack 3,5mm. 
Kolorystyka: czarna lub biała,
Dostępne akcesoria: 

• czytnik kart magnetycznych, 
• czytnik RFID, 
• kamera Internetowa. 

 
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja:  bez akcesoriów.
Akcesoria do Elo 1523L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

iTouch Plus
450,00 EUR

Proj.Cap.
441,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1523L/(c129)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1523L/(c129)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-i-terminale-medyczne/Monitor-dotykowy-Elo1519LM/(c2367)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-i-terminale-medyczne/Monitor-dotykowy-Elo1519LM/(c2367)/1
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Monitor Elo
1715L

Monitor  dotykowy  z  wyświetlaczem  17”.  Jeden  z  czterech  bliźniaczych  modeli  monitorów  dotykowych  Elo
(1215L/1515L/1715L/1915L).  
Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA. 
Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) 
Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. 
Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. 
Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, Projected Capacitive (zero-bezel, dual touch)
Kolorystyka: ciemna, 
Gwarancja: 36 miesięcy 
Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, dowolna technologia dotykowa.
Akcesoria do Elo 1715L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

AccuTouch
IntelliTouch
505,00 EUR

Proj.Cap.
603,00 EUR

Monitor Elo
1717L

Monitor dotykowy z wyświetlaczem 17". Jeden z dwóch bliźniaczych monitorów (1517L/1717L).
Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA. 
Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). 
Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. 
Kolorystyka: czarna, biała.
Dostępne opcje i akcesoria:

• Czytnik kart magnetycznych

Gwarancja: 36 miesięcy 
Wyceniona konfiguracja: ekran AccuTouch, iTouch, bez akcesoriów
Akcesoria do Elo 1717L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

AccuTouch
iTouch

505,00 EUR
Proj.Cap.

486,00 EUR

Monitor Elo
1723L

Monitor dotykowy z wyświetlaczem 15". Jeden z dwóch bliźniaczych monitorów (1523L/1723L).  
Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA. 
Złącza: wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk USB. 
Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny podłączany przez wejście 12V. 
Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. 
Dostępne technologie dotykowe: iTouch Plus  ,   Projected Capacitive (zero-bezel, dual-touch)
Multimedia: głośniki 2x2W, 2xUSB, Line-in: 1x jack 3,5mm, Słuchawki 1x jack 3,5mm. 
Kolorystyka: czarna lub biała,
Dostępne akcesoria: 

• czytnik kart magnetycznych, 
• czytnik RFID, 
• kamera Internetowa. 

Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja:  bez akcesoriów.
Akcesoria do Elo 1723L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

iTouch Plus
545,00 EUR

Proj.Cap.
548,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1723L/(c129)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1723L/(c129)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1717L/(c129)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1717L/(c129)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1715L/(c129)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1715L/(c129)/1
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Monitor Elo
1915L

Monitor  dotykowy  z  wyświetlaczem  19”.  Jeden  z  czterech  bliźniaczych  modeli  monitorów  dotykowych  Elo
(1215L/1515L/1715L/1915L).  
Zastosowanie: samoobsługowy  punkt  informacyjny,  panel  sterowania  itd.  Jeden  z  najpopularniejszym  monitorów
dotykowych stosowanych w środowisku przemysłowym. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA. 
Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). 
Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. 
Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. 
Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch  .
Kolorystyka: ciemna, 
Gwarancja: 36 miesięcy  
Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch
Akcesoria do Elo 1915L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

548,00 EUR

Monitor Elo
1919L

Monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 18,5". Wyświetlacz jest dostosowany do pracy pionowej. 
Zastosowanie: aplikacje samoobsługowe, infokioski, panel sterowania, systemy dokumentacji elektronicznej itd. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) 
Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. 
Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. 
Funkcje multimedialne: wbudowane głośniki 2x2W, Line-in: 1xjack 3,5 mm, Słuchawki 1xjack 3,5mm, 
Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch (  zero-bezel  ) iTouch (zero-bezel), Projected     Capacitive (zero-bezel)
Kolorystyka: ciemna 
Dostępne akcesoria: 

• czytnik kart magnetycznych

Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: dowolna technologia dotykowa, bez czytnika kart magnetycznych.
Akcesoria do Elo 1919L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

AccuTouch
506,00 EUR

iTouch
529,00 EUR

Proj.Cap.
762,00 EUR

Monitor Elo
1919LM

Monitor medyczny z panoramicznym ekranem dotykowym 18,5". Wyświetlacz jest dostosowany do pracy poziomej jak i
pionowej. 
Zastosowanie: kioski informacyjne, placówki służby zdrowia, sale operacyjne itd. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA. 
Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler).
Zgodność z normami medycznymi: EN 60950-1, EN60601-1, EN 60950-1, EN55022, EN55024, EN 60601-1 (3 Edycja),
spełnia normy RoHS. 
Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. 
Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. 
Funkcje  multimedialne: wbudowane  głośniki  2x2W, Line-in:  1x  jack  3,5mm,  Słuchawki  1x  jack  3,5mm.,  Dostępne
technologie dotykowe: AccuTouch (zero-bezel)  ,   IntelliTouch  ,   Projected Capacitive (zero-bezel, dual touch)
Kolorystyka: jasna. 
Dostępne akcesoria: 

• czytnik kart magnetycznych

Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez czytnika kart magnetycznych.
Akcesoria do Elo 1919LM dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

AccuTouch
IntelliTouch
630,00 EUR

Proj.Cap.
763,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-i-terminale-medyczne/Monitor-dotykowy-Elo1919LM/(c2367)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-i-terminale-medyczne/Monitor-dotykowy-Elo1919LM/(c2367)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1919L/(c129)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1919L/(c129)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1915L/(c129)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-1915L/(c129)/1
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Monitor Elo
1929L

MEDICAL

Monitor medyczny z ekranem dotykowym 19”. 
Zastosowanie: punkt  wydań  leków,  szpitalny  punkt  sprzedaży,  panel  sterujący  aparaturą  medyczną,  punkty
samoobsługowe. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA.
Złącza: wideo: VGA analog, HDMI, DisplayPort, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) 
Zgodność z normami medycznymi:  UL - ANSI/AAMI ES 60601-1, Ed. 1, cUL - CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-08, EN
60601-1:2006 3rd Edition, IEC 60601-1 3rd Edition, UL - UL 60950-1, 2nd edition, cUL - CSA 22.2 No. 60950-1-07, 2nd
edition, CE Mark, RoHS, WEEE, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, IEC 60950-1:2005(2nd edition) + Am
1:2009, FCC Part 15, Class B, ICES-003: 2004, Class B, EN 55011, Class B, EN 55022, Class B, EN 606000-6-1:2007,
EN 60601-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, V-3/2011.04, Class B, V-4/2010.04, CCC, China RoHS, NRCan (Power
Supply) • S-Mark (Power Supply), C-Tick, PSE, VCCI, KC Mark, BSMI, EAC, RoHS, WEEE, CE 
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny. 
Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch  ,     IntelliTouch
Multimedia: głośniki 2x2W. 
Kolorystyka: biała lub czarna,  
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: kolor biały oraz czarny, w technologii AccuTouch oraz IntelliTouch.

890,00 EUR

Monitor Elo
2201L

Monitor panoramiczny z ekranem dotykowym 22”.
Zastosowania: punkty  sprzedaży  (POS),  punkty  informacyjne  (POI),  rozwiązania  samoobsługowe,  rozwiązania
półprzemysłowe, automatyka w inteligentnych budynkach.
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA.
Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: USB 
Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. 
Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch), iTouch (SAW zero-bezel, single-touch), Projected
Capacitive (Pojemnościowa dual-touch).
Kolorystyka: ciemny szary
Dostępne akcesoria:

• czytnik kart magnetycznych
• kamera

Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów
Akcesoria do Elo 2201L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

IntelliTouch
Plus

616,00 EUR
iTouch

653,00 EUR
Pro.Cap.

667,00 EUR

Monitor Elo
2401LM

Monitor medyczny z ekranem dotykowym 24”. 
Zastosowanie: punkt  wydań  leków,  szpitalny  punkt  sprzedaży,  panel  sterujący  aparaturą  medyczną,  punkty
samoobsługowe. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria
VESA.
Złącza: wideo: VGA analog, HDMI, DisplayPort, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) 
Zgodność z normami medycznymi:  UL/cUL, CE EN/IEC 60601-1 3rd ed.,  FCC Class B, VCCI, C-Tick, KC, GOST,
BSMI, CCC, China RoHS, IPX1 
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny. 
Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch
Multimedia: głośniki 2x2W. 
Kolorystyka: biała lub czarna,  
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: jasna lub ciemna kolorystyka, technologia dotykowa IntelliTouch

1244,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-i-terminale-medyczne/Monitor-dotykowy-Elo2401LM/(c2367)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-i-terminale-medyczne/Monitor-dotykowy-Elo2401LM/(c2367)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-2201L/(c129)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-wolnostojace/Monitor-dotykowy-Elo-2201L/(c129)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/accutouch.html
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://www.elotouch.com/Products/LCDs/1929LM/default.asp
http://www.elotouch.com/Products/LCDs/1929LM/default.asp
http://www.elotouch.com/Products/LCDs/1929LM/default.asp
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Wincor Nixdorf

Wincor
Nixdorf
BA90

Najmniejszy monitor dotykowy w ofercie Elo Wincor Nixdorf. 
Zastosowanie: dodatkowy  monitor  do  komputera  kasowego  (tzw.  "wyświetlacz  klienta"),  urządzenie  samodzielne
stosowane np. systemach kontroli dostępu, systemach samoobsługowych itd. 
Opcje instalacji: instalacja poprzez akcesoria VESA 75mm. 
Złącza: 1 x USB, 1xDVI/PanelLink, 1x Zasilanie 
Zasilanie: Po przez zewnętrzny zasilacz lub po kablu PanelLink
Dostępne technologie dotykowe:   Pojemnościowa

Gwarancja: 12 miesięcy  
Wyceniona konfiguracja: bez podstawy oraz okablowania. 
Akcesoria do BA90 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

bez dotyku
250,00 EUR
Pojemnościowa

328,00 EUR

Monitory dotykowe - do zabudowy

Monitor Elo
1247L

Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 12" przeznaczony do zabudowy. 
Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA. 
Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) 
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V (w zestawie z urządzeniem). 
Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, 
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja:   z zasilaczem, w technologii   IntelliTouch

622,00 EUR

Monitor Elo
1537L

Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15" przeznaczony do zabudowy. 
Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA, 
Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). 
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. 
Dostępne technologie dotykowe:  AccuTouch,  IntelliTouch  ,    IntelliTouch Plus  ,    iTouch  ,    iTouch Plus  ,  Projected Capacitive  ,
SecureTouch  .
Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz.
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza.
Akcesoria do Elo 1537L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

AccuTouch
IntelliTouch
469,00 EUR
IntelliTouch

Plus
469,00 EUR

iTouch
499,00 EUR

iTouch
511,00 EUR

ProCap
594,00 EUR
SecureTouch
511,00 EUR

Zasilacz
23,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1746#article
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-1537L/(c130)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-1537L/(c130)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-1537L/(c130)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-1247L/(c130)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-1247L/(c130)/1/(limit)/20/(formParams)/1
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Monitor Elo
1541L

Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 15,6" przeznaczony do zabudowy. 
Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA,
Złącza: wideo: VGA, DVI, dotyk: USB. 
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V.
Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus   (SAW dual-touch  ), AccuTouch (single-touch)
Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz. 
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza.
Akcesoria do Elo 1541L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

AccuTouch
459,00 EUR
IntelliTouch

Plus
475,00 EUR

Zasilacz
23,00 EUR

Monitor Elo
1739L

Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17" przeznaczony do zabudowy. 
Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., 
Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) 
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. 
Dostępne  technologie  dotykowe:  AccuTouch,  IntelliTouch, IntelliTouch  Plus,  iTouch, iTouch  Plus,  SecureTouch,
Projected Capacitive
Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz.  
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza.
Akcesoria do Elo 1739L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

IntelliTouch
497,00 EUR
AccuTouch
IntelliTouch

Plus
527,00 EUR

iTouch
558,00 EUR
iTouch Plus
581,00 EUR
SecureTouch
551,00 EUR

Pro.Cap.
652,00 EUR

Zasilacz
23,00 EUR

Monitor Elo
1930L

Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. W stosunku do modelu 1931L posiada
nieco słabsze kąty  widzenia panelu LCD.  Zastosowanie: samoobsługowy punkt  informacyjny,  pulpit  sterowniczy itd.
Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., 
Złącza: wideo: VGA analog i DVI cyfrowe, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) 
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. 
Dostępne technologie dotykowe: iTouch, iTouch Plus, Projected Capacitive
Dostępne akcesoria: dodatkowe uchwyty, zasilacz.
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza.
Akcesoria do Elo 1930L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

iTouch
521,00 EUR
iTouch Plus
545,00 EUR

Pro.Cap.
613,00 EUR

Zasilacz
23,00 EUR

Monitor Elo
1931L

Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. 
Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., 
Złącza: wideo: VGA analog i DVI cyfrowe, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) 
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. 
Dostępne technologie dotykowe: iTouch, iTouch Plus, Projected Capacitive
Dostępne akcesoria: dodatkowe uchwyty, zasilacz. 
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza.
Akcesoria do Elo 1931L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

iTouch
662,00 EUR
iTouch Plus
688,00 EUR

Pro.Cap.
743,00 EUR

Zasilacz
23,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-1541L/(c130)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-1541L/(c130)/1/(limit)/20/(formParams)/1
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Monitor Elo
1937L

Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy.
Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., 
Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) 
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. 
Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, IntelliTouch Plus
Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz.  
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów,  bez zasilacza, technologia dotykowa: AccuTouch,  IntelliTouch, IntelliTouch
Plus
Akcesoria do Elo 1937L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

500,00 EUR

Zasilacz 
23,00 EUR

Monitor Elo
1939L

Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. 
Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA, 
Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). 
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. 
Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, IntelliTouch Plus, SecureTouch
Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty, zasilacz.  
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza.
Akcesoria do Elo 1939L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

AccuTouch
IntelliTouch
IntelliTouch

Plus
612,00 EUR
SecureTouch
646,00 EUR

Zasilacz
23,00 EUR

Monitor Elo
1940L

Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 18,5" przeznaczony do zabudowy.
Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA,
Złącza: wideo: VGA, DVI dotyk: USB
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. 
Dostępne technologie dotykowe:   Pro  jected   Cap  acitive (dual-touch, zero-bezel), IntelliTouch Plus   (SAW, dual-touch)
Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19”, dodatkowe uchwyty, zasilacz.
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza.
Akcesoria do Elo 1940L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

Pro. Cap.
603,00 EUR
IntelliTouch

Plus
489,00 EUR

iTouch
523,00 EUR
iTouch Plus
545,00 EUR

Zasilacz
23,00 EUR

Monitor Elo
2243L

Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 21,5" przeznaczony do zabudowy.
Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA,
Złącza: wideo: VGA, DVI dotyk: USB
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. 
Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch (SAW single-touch),  IntelliTouch Plus (SAW dual-touch),  iTouch, iTouch
Plus,   Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch)
Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19”, dodatkowe uchwyty, zasilacz.
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów, bez zasilacza.
Akcesoria do Elo 2243L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

IntelliTouch/
IntelliTouch

Plus
502,00 EUR

iTouch
535,00 EUR
iTouch Plus
558,00 EUR
SecureTouch
541,00 EUR

ProCap
664,00 EUR

Zasilacz
23,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-2243L/(c130)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-2243L/(c130)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-2243L/(c130)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-2243L/(c130)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-2243L/(c130)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-1940L/(c130)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-1940L/(c130)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1746#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-1939L/(c130)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-1939L/(c130)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1745#article
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-1937L/(c130)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-1937L/(c130)/1/(limit)/20/(formParams)/1
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Monitor Elo
2244L

Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 21,5" przeznaczony do zabudowy.
Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA,
Złącza: wideo: VGA, DVI dotyk: USB
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. 
Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch (SAW single-touch),  IntelliTouch Plus (SAW dual-touch), iTouch, iTouch
Plus Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch).
Dostępne akcesoria: ramka montażowa, mocowanie rack 19”, dodatkowe uchwyty, zasilacz.
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów, bez zasilacza.
Akcesoria do Elo 2244L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

IntelliTouch/
IntelliTouch

Plus
564,00 EUR

iTouch
597,00 EUR
iTouch Plus
621,00 EUR

ProCap
726,00 EUR

Zasilacz
23,00 EUR

Monitor Elo
2440L

Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 24" przeznaczony do zabudowy.
Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA,
Złącza: wideo: VGA, DVI dotyk: USB
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. 
Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, IntelliTouch Plus (dual-touch), iTouch, iTouch Plus (dual-touch), Projected
Capacitive (Pojemnościowa dual-touch).
Dostępne akcesoria: ramka montażowa, dodatkowe uchwyty, zasilacz.
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza. 
Akcesoria do Elo 2440L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

Pro. Cap.
799,00 EUR
IntelliTouch/
IntelliTouch

Plus
658,00 EUR

iTouch/
iTouch Plus
689,00 EUR

Zasilacz
23,00 EUR

Monitor Elo
2740L

Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 27" przeznaczony do zabudowy.
Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA,
Złącza: wideo: VGA, DVI dotyk: USB
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. 
Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch),iTouch (zero-bezel)
Dostępne akcesoria: ramka montażowa, zasilacz.
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, bez zasilacza.
Akcesoria do Elo 2740L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

IntelliTouch
Plus

843,00 EUR
iTouch

881,00 EUR
Zasilacz

23,00 EUR

Monitor Elo
3243L

Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 32" przeznaczony do zabudowy.
Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA,
Złącza: wideo: VGA, HDMI dotyk: USB
Zasilanie: Wbudowany zasilacz. 
Dostępne technologie dotykowe:   IntelliTouch Plus (SAW dual-touch).
Dostępne akcesoria: dodatkowe uchwyty, zasilacz.
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: z ekranem IntelliTouch Plus, bez akcesoriów.
Akcesoria do Elo 3243L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

IntelliTouch
Plus

1218,00 EUR
Pro. Cap.

1143,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.elotouch.com/Products/LCDs/3243L/default.asp
http://www.elotouch.com/Products/LCDs/3243L/default.asp
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.elotouch.com/Products/LCDs/2740L/default.asp
http://www.elotouch.com/Products/LCDs/2740L/default.asp
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1752#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.elotouch.com/Products/LCDs/2440L/default.asp
http://www.elotouch.com/Products/LCDs/2440L/default.asp
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-2244L/(c130)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Monitory-do-zabudowy/Monitor-dotykowy-Elo-2244L/(c130)/1
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Monitor Elo
4243L

Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 42" przeznaczony do zabudowy.
Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA,
Złącza: wideo: VGA, HDMI dotyk: USB
Zasilanie: Wbudowany zasilacz. 
Dostępne technologie dotykowe:   IntelliTouch Plus (SAW dual-touch).
Dostępne akcesoria: dodatkowe uchwyty, zasilacz.
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: z ekranem IntelliTouch Plus, bez akcesoriów.
Akcesoria do Elo 4243L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

1748,00 EUR

Systemy Interactive Digital Signage

Terminal Elo
10i

Terminale z serii I dedykowany są do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage.
Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na
kurz i wandalizm). 
Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie.
Złącza: wideo: VGA, HDMI, dotyk: USB
Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny.
Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch).
Dostępne akcesoria: 

• czytnik NFC
• czytnik kart magnetycznych
• czytnik kodów kreskowych
• podstawa do pracy wolnostojącej
• uchwyt montażowy na ścianę

Gwarancja: 24 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów
Akcesoria do Elo 10i dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

677,00 EUR

Terminal Elo
15i

Terminale z serii I dedykowany są do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage.
Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na
kurz i wandalizm). 
Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie.
Złącza: wideo: VGA, HDMI, dotyk: USB
Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny.
Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch).
Dostępne akcesoria: 

• czytnik NFC
• czytnik kart magnetycznych
• czytnik kodów kreskowych
• podstawa do pracy wolnostojącej
• uchwyt montażowy na ścianę

Gwarancja:24 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów
Akcesoria do Elo 10i dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

937,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.elotouch.com/Products/LCDs/4243L/default.asp
http://www.elotouch.com/Products/LCDs/4243L/default.asp
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Terminal Elo
22i

Terminale z serii I dedykowany są do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage.
Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na
kurz i wandalizm). 
Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie.
Złącza: wideo: VGA, HDMI, dotyk: USB
Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny.
Dostępne technologie dotykowe: Projected Capacitive (Pojemnościowa dual-touch).
Dostępne akcesoria: 

• czytnik NFC
• czytnik kart magnetycznych
• czytnik kodów kreskowych
• podstawa do pracy wolnostojącej
• uchwyt montażowy na ścianę

Gwarancja:24 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów
Akcesoria do Elo 10i dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

1042,00 EUR

Monitor Elo
3201L IDS

Monitor 3201L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage.
Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na
kurz i wandalizm). 
Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie.
Złącza: wideo: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB
Zasilanie: Wbudowany zasilacz.
Dostępne  technologie  dotykowe:  IntelliTouch  Plus  (SAW  dual-touch),  Projected  Capacitive    (Pojemnościowa  do 10
punktów dotyku).
Dostępne akcesoria: 

• kamera
• czytnik NFC
• podstawa do pracy wolnostojącej
• uchwyt montażowy na ścianę
• adpater Wifi

Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów.
Akcesoria do Elo 3201L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

IntelliTouch
Plus

1469,00 EUR
Pro.Cap.

2049,00 EUR

Monitor Elo
3209L IDS

Monitor 3209L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage.
Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na
kurz i wandalizm). 
Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA.
Złącza: wideo: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB
Zasilanie: Wbudowany zasilacz.
Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus (SAW dual-touch).
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: IntelliTouch Plus.
Urządzenie nie jest wyposażone w wewnętrzną stację dokującą. Nie można zamontować komputera modułowego. 
Akcesoria do Elo 3209L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

1356,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.elotouch.com/Products/IDS/3209L/default.asp
http://www.elotouch.com/Products/IDS/3209L/default.asp
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Monitor-dotykowy-Elo-3201L/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Monitor-dotykowy-Elo-3201L/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1750#article
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Monitor Elo
4201L IDS

Monitor 4201L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage.
Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na
kurz i wandalizm). 
Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie.
Złącza: wideo: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB
Zasilanie: Wbudowany zasilacz.
Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch   Plus   (SAW   dual-touch  ), Optical Multi-Touch (do 6 punktów jednocześnie).
Dostępne akcesoria: 

• kamera
• czytnik NFC
• podstawa do pracy wolnostojącej
• uchwyt montażowy na ścianę
• adpater Wifi

Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: Bez akcesoriów
Akcesoria do Elo 4201L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

1919,00 EUR

Monitor Elo
5501L IDS

Monitor 5501L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage.
Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na
kurz i wandalizm). 
Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie.
Złącza: wideo: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB
Zasilanie: Wbudowany zasilacz.
Dostępne technologie dotykowe: Optical Multi-Touch (do   6   punktów jednocześnie).
Dostępne akcesoria: 

• kamera
• czytnik NFC
• podstawa do pracy wolnostojącej
• uchwyt montażowy na ścianę
• adpater Wifi

Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: Technologia Optical Multi-Touch, bez akcesoriów
Akcesoria do Elo 5501L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

Optical
3407,00 EUR

Infrared
3745,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1886#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1886#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1886#article
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Monitor-dotykowy-Elo-5501L/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Monitor-dotykowy-Elo-5501L/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1886#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1886#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1886#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/(node)/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Monitor-dotykowy-Elo-4201L/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Monitor-dotykowy-Elo-4201L/(c1012)/1
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Monitor Elo
7001L IDS 

Monitor 7001L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage.
Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na
kurz i wandalizm). 
Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie.
Złącza: wideo: VGA, HDMI, Display Port, dotyk: USB
Zasilanie: Wbudowany zasilacz.
Dostępne technologie dotykowe: Infrared Touch (do 6 punktów jednocześnie).
Dostępne akcesoria: 

• kamera
• czytnik NFC
• podstawa do pracy wolnostojącej
• uchwyt montażowy na ścianę
• adpater Wifi

Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: Z ekranem Infrared Touch, bez akcesoriów
Akcesoria do Elo 7001L dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria

Optical
7355,00 EUR

Infrared
6798,00 EUR

Komputer
modułowy

Elo ECMG2  B
i3

Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touch Solutions z serii - Interactive Digital Signage.
Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną
do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej
w monitor stacji dokującej. 
Opcje instalacji: wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. 
Parametry techniczne: procesor Intel Core i3-4130 3.4GHz, grafika HD4400, pamięć Ram 2GB, dysk 320GB. 
Wyceniona konfiguracja: bez systemu operacyjnego, Windows 7 oraz Windows 8.1 .
Uwaga: Komputer modułowy dedykowany do zastosowania z monitorem   3201L, 4201L, 5501L, 7001LT  .
Gwarancja: 36 miesięcy

bez OS
778,00 EUR
Windows 7/
Windows 8.1
965,00 EUR

Komputer
modułowy

Elo
ECMG2  B   i5

Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touch Solutions z serii - Interactive Digital Signage.
Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną
do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej
w monitor stacji dokującej. 
Opcje instalacji: wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. 
Parametry techniczne: procesor Intel Core i5-4590S 3.7GHz, grafika HD4600, pamięć Ram 4GB, dysk 320GB. 
Wyceniona konfiguracja:   bez systemu operacyjnego, Windows 7 oraz Windows 8.1 .
Uwaga: Komputer modułowy dedykowany do zastosowania z monitorem   3201L, 4201L, 5501L, 7001LT  .
Gwarancja: 36 miesięcy

bez OS
945,00 EUR
Windows 7/
Windows 8.1
1131,00 EUR

Komputer
moduowy

Elo
ECMG2Bi7

Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touch Solutions z serii - Interactive Digital Signage.
Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną
do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej
w monitor stacji dokującej. 
Opcje instalacji: wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. 
Parametry techniczne: procesor Intel Core i7-4790S 4.0GHz, grafika HD4600, pamięć Ram 8GB, dysk 320GB. 
Wyceniona konfiguracja:   bez systemu operacyjnego, Windows 7 oraz Windows 8.1 .
Uwaga: Komputer modułowy dedykowany do zastosowania z monitorem   3201L, 4201L, 5501L, 7001LT  .
Gwarancja: 36 miesięcy

bez OS
1224,00 EUR
Windows 7/
Windows 8.1
1411,00 EUR

Drukarki paragonów niefiskalnych

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Komputer-modulowy-ECMG2-i5/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Komputer-modulowy-ECMG2-i5/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Komputer-modulowy-ECMG2-i5/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Komputer-modulowy-ECMG2-i5/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Komputer-modulowy-ECMG2-i5/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Komputer-modulowy-ECMG2-i5/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Komputer-modulowy-ECMG2-i5/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Komputer-modulowy-ECMG2-i5/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Komputer-modulowy-ECMG2-i3/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Komputer-modulowy-ECMG2-i3/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Komputer-modulowy-ECMG2-i3/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Komputer-modulowy-ECMG2-i3/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Komputer-modulowy-ECMG2-i3/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Komputer-modulowy-ECMG2-i3/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Monitor-dotykowy-Elo-7001L/(c1012)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Ekrany-dotykowe/Monitory-dotykowe-i-terminale-Elo/Interactive-Digital-Signage/Monitor-dotykowy-Elo-7001L/(c1012)/1
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Drukarka
termicz  n  a
WTP150V3

Wydruki: typ wydruku: termiczny; prędkość druku: 160mm/s; szer. wydruku: 72mm; szerokość papieru: 50 - 82,5mm.
Obcinacz: rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe. 
Mechanizm drukujący: żywotność głowicy drukującej: ~160km wydruku. Emulacja: Epson TM88. 
Polskie znaki: ISO 8859-2, Windows 1250, Mazovia, CP852. Dostępne interfejsy: USB+RS232 (wtyk DB9) Wymiary:
152x204x150mm (SxWxG); Waga: 1,7 kg. 
Dostępne akcesoria: osłona przeciwzalaniowa.  Funkcje specjalne: regulacja szerokości komory papieru, wbudowane
otwory zawieszeniowe, wydruk etykiet. Dostępne kolory: czarny.
Wyceniona konfiguracja: USB+RS232, bez akcesoriów, ciemna kolorystyka.
Akcesoria do drukarki dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

151,00 EUR

Drukarka
termiczna
WTP200V3

Wydruki: typ wydruku: termiczny; prędkość druku: 200mm/s; szer. wydruku: 72mm; szerokość papieru: 50 - 82,5mm.
Obcinacz: rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe. 
Mechanizm drukujący: żywotność głowicy drukującej: ~160km wydruku. Emulacja: Epson TM88. 
Polskie znaki: ISO 8859-2, Windows 1250, Mazovia, CP852. Dostępne interfejsy: USB+LPT, USB+Ethernet Wymiary:
152x204x150mm (SxWxG); Waga: 1,7 kg. 
Dostępne akcesoria: osłona przeciwzalaniowa.  Funkcje specjalne: regulacja szerokości komory papieru, wbudowane
otwory zawieszeniowe, wydruk etykiet. Dostępne kolory: czarny.
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, ciemna kolorystyka.
Akcesoria do drukarki dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

USB+LPT
170,00 EUR

USB+Etherne
t

215,00 EUR

Drukarka
igłowa
MP400

Wydruki: typ wydruku: igłowy; prędkość druku: 5 linii/s; szer. wydruku: maks. 42 kolumny tekstu (400 punktów/wiersz) ;
szerokość papieru: 76mm. Obcinacz: rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe. Mechanizm drukujący: żywotność
głowicy drukującej: ~120 mln znaków. Emulacja: Epson TM-U200 
Polskie znaki: ISO 8859-2, Windows 1250, Mazovia, CP852. 
Dostępne interfejsy: LPT, RS232, USB. Wymiary: 156x243,2x150mm (SxGxW). 
Funkcje specjalne: konstrukcja ze zwiększoną odpornością na zalania. 
Dostępne kolory: czarny, jasno-szary.
Wyceniona konfiguracja:ciemna kolorystyka, interfejs LPT lub RS232.

780,00 PLN

Wyjaśnienie dotyczące cen towarów handlowych nie będących produktami Posnet
Dbając o wysoki  poziom obsługi  klientów Posnet  Polska S.A prowadzi  dystrybucję w oparciu o budowanie własnych
stanów magazynowych. Rozwiązanie to usprawnia dostępność sprzętu i umożliwia pełną kontrolę jakości przed dostawą
towaru do klienta. Dynamiczne zmiany kursu waluty mogą powodować anomalia w strukturze cenowej przez co przed
podjęciem ewentualnych decyzji zakupowych należy bezwzględnie zapoznać się z restrykcjami podanym w stopce stron
cennika. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem naszej bezpłatnej infolinii: 0800 120
322, lub adresem e-mail: handel@posnet.com

Czytnik Kart Magnetycznych
MagTek

Magnesafe
Mini

Uniwersalny trzy-ścieżkowy czytnik kart magnetycznych zamknięty w małej obudowie dostosowanej do różnych typów
instalacji. 
Zgodność ze standardem zabezpieczeń PCI-DSS. 
Szeroki zakres prędkości odczytu danych z karty (kluczowe znaczenie dla wygody Operatora). 
Trwała konstrukcja mechaniczna budowy (zdolny do pracy w przestrzeni publicznej) .
Autoryzacja czytnik/host. 
Dwukierunkowy odczyt danych na trzech ścieżkach. 
Praca w standardzie HID lub w trybie emulacji klawiatury. 
Zasilanie bezpośrednio z portu USB. 
Trójkolorowa dioda sygnalizująca statusy czytnika.

290,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Czytniki-kart-magnetycznych/Czytnik-kart-magnetycznych-Magtek-Magnesafe-Mini/(c337)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Czytniki-kart-magnetycznych/Czytnik-kart-magnetycznych-Magtek-Magnesafe-Mini/(c337)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Czytniki-kart-magnetycznych/Czytnik-kart-magnetycznych-Magtek-Magnesafe-Mini/(c337)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Drukarki-paragonowe/Drukarki-paragonowe/Drukarka-paragonowa-MP-400/(c372)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Drukarki-paragonowe/Drukarki-paragonowe/Drukarka-paragonowa-MP-400/(c372)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Drukarki-paragonowe/Drukarki-paragonowe/Drukarka-paragonowa-MP-400/(c372)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Drukarki-paragonowe/Drukarki-paragonowe/Drukarka-paragonowa-WTP200V3/(c372)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Drukarki-paragonowe/Drukarki-paragonowe/Drukarka-paragonowa-WTP200V3/(c372)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Drukarki-paragonowe/Drukarki-paragonowe/Drukarka-paragonowa-WTP200V3/(c372)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Drukarki-paragonowe/Drukarki-paragonowe/Drukarka-paragonowa-WTP150V3/(c372)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Drukarki-paragonowe/Drukarki-paragonowe/Drukarka-paragonowa-WTP150V3/(c372)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Drukarki-paragonowe/Drukarki-paragonowe/Drukarka-paragonowa-WTP150V3/(c372)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Drukarki-paragonowe/Drukarki-paragonowe/Drukarka-paragonowa-WTP150V3/(c372)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Drukarki-paragonowe/Drukarki-paragonowe/Drukarka-paragonowa-WTP150V3/(c372)/1
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Skanery kodów kreskowych – ręczne 
Honeywell (Metrologic/HHP)

5145 Eclipse

Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Odczyt kodu po naciśnięciu przycisku (CodeGate).
Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę.
Zasięg odczytu: 0-14 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

343,00 PLN

Podstawka do skanera MS5145. 61,00 PLN

9520
Voyager 

Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatycznie.
Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę.
Zasięg odczytu: 0-20 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D w tym GS1 DataBar.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

575,00 PLN

9540
Voyager CG

Rozwinięcie modelu MS9520. Posiada wszystkie cechy charakterystyczne dla MS9520. 
Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatyczne lub po naciśnięciu przycisku (CodeGate).
Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę.
Zasięg odczytu: 0-20 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

575,00 PLN

9590
Voyager GS

Ręczny,  jednoliniowy skaner  laserowy.  Aktywacja  lasera  i  odczyt  kodu –  automatyczne lub  po naciśnięciu  przycisku
(CodeGate).
Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę.
Zasięg odczytu: 0-30 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Norma przemysłowa: IP31.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

Wersja z
podstawką
575,00 PLN

1200g
Voyager

Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku.
Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę.
Zasięg odczytu: 0-25 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D (w tym GS1 DataBar), kodów złej jakości, uszkodzonych oraz o dużej gęstości (od 3,5
mil).
Nowoczesny wygląd, niewielkie wymiary oraz trwała i ergonomiczna budowa. Gumowy zintegrowany przycisk CodeGate.
Odporna na zarysowania szybka.
Norma przemysłowa: IP42. 
Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m.
Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla ). Automatyczna
identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz podstawki.
Obudowa w kolorze czarnym lub szarym.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

Tylko skaner
378,00 PLN

Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 66,00 PLN

Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 123,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-1200g/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-1200g/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-VoyagerGS-9590/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-VoyagerGS-9590/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-CG-9540/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-CG-9540/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-9520/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-9520/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Eclipse-5145/(c157)/1
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Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A). 101,00 PLN

Podstawka do skanera 1200g, 1400g plastikowa (19cm) 83,00 PLN

Podstawka do skanera 1200g,1400g (23cm-elast.nóżka) 101,00 PLN

1250g
Voyager

Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku.
Szybkość skanowania: 100 skanów na sekundę.
Zasięg odczytu: 0-44 cm.
Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), także złej jakości i uszkodzonych. 
Uchwyt pistoletowy zapewniają komfort pracy oraz dużą wydajność skanowania.
Norma przemysłowa IP41. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m.
Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla ). Automatyczna 
identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla.
Obudowa w kolorze czarnym lub szarym.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

Tylko skaner
252,00 PLN3

Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 40,00 PLN4

Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 71,00 PLN5

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A). 101,00 PLN6

Podstawka do skanera 1250g (15cm-elast.nóżka). 42,00 PLN7

3800g Patrz: skaner Hyperion 1300g. -

1300g
Hyperion

Ręczny, jednoliniowy skaner typu imager (następca skanera 3800g).  Aktywacja i  odczyt kodu - automatycznie lub po
naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 1-46 cm.Odczyt kodów 1D (w tym
GS1 DataBar), o dużej gęstości, dużych kodów logistycznych, a także złej jakości i uszkodzonych. Odczyt kodów 1D z
ekranów LCD. Doskonałe parametry w zakresie wydajności, wytrzymałości oraz ergonomii.  
Norma przemysłowa: IP41.  Brak elementów ruchomych. Odporność na upadki: 50-krotny upadek na beton z wysokości
1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).
Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

Tylko skaner
382,00 PLN

Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 66,00 PLN

Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 123,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A). 101,00 PLN

3 Ceny promocyjne  obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawka i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski
4 Ceny promocyjne  obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawka i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski
5 Ceny promocyjne  obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawka i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski
6 Ceny promocyjne  obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawka i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski
7 Ceny promocyjne  obowiązują wyłącznie przy zakupie kompletów skaner+kabel+podstawka i adresowane są wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski
Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Hyperion-1300g/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Hyperion-1300g/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-1250g/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-1250g/(c157)/1
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Podstawka do skanera 1300g, 3800g (25cm-elast.nóżka). 83,00 PLN

Podstawka do skanera 1300g (23cm-sztywna). 83,00 PLN

3800g PDF Patrz skaner Voyager 1400g -

Heron
HD3100 

Datalogic Heron HD3100 to skaner kodów 1D typu linear imager, wyróżniający się nowoczesnym, stylowym wyglądem
oraz wbudowanym głośnikiem polifonicznym. 
Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe (regulowany ton i głośność,) świetlne („Green Spot”) oraz możliwość 
wyboru koloru bocznego i górnego podświetlenia.
Wyzwalanie odczytu: ręczne, automatyczne.
Szybkość skanowania: 270 skanów/s.
Zasięg odczytu: 2 cm – 40 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm).
Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar).
Odczyt kodów z ekranów LCD.
Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP40
Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m.
Temperatura pracy: 0°C do 50°C 
Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).
Obudowa w kolorze czarnym oraz białym. 
Górna pokrywa: tekstura włókna węglowego lub w kolorze srebrnym. Opcjonalnie na zamówienie możliwa zmiana koloru 
górnej pokrywy i wkomponowanie w nią np. logotypu. Tego typu personalizacja dostępna jest przy określonym minimalnym
zamówieniu i wyceniana indywidualnie.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

Zestaw zawiera: skaner, kabel USB, podstawkę.

Zestaw
wersja biały

skaner
826,00 PLN

Zestaw
wersja czarny

skaner
740,00 PLN

3780 Fusion 

Ręczny, wielokierunkowy, skaner laserowy.
Szybkość skanowania: 1333 skanów na sekundę (tryb wieloliniowy) / 67 skanów na sekundę (tryb jednoliniowy). 
Zasięg odczytu: 2,5-28 cm.
Wielokierunkowy tryb skanowania - agresywny odczyt kodów w dowolnej orientacji; jednoliniowy tryb skanowania - odczyt
kodów uszeregowanych np. w formie menu.
Automatyczne przejście do trybu prezentacyjnego po umieszczeniu w statywie. 
Redukcja zużycia energii dzięki konfigurowalnym trybom uśpienia dezaktywowanym czujnikiem IR. 
Przystosowany do współpracy z systemem EAS (CheckPoint, Sensormatic). 
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

Zestaw
1234,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Fusion-3780/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Datalogic-Heron-HD3100/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Datalogic-Heron-HD3100/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Datalogic-Heron-HD3100/(c157)/1
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Skanery kodów kreskowych – bezprzewodowe
Honeywell (Metrologic/HHP)

9535
Voyager BT

Patrz: skaner Voyager 1202g. -

Voyager
1202g

Bezprzewodowy, jednoliniowy skaner laserowy. Następca skanera Voyager 9535 BT oraz bezprzewodowa wersja czytnika
Voyager 1200g.
Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku.
Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-31 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D (w tym GS1 DataBar), kodów złej jakości, uszkodzonych oraz o dużej gęstości.
Bluetooth klasy 2 (radio v2.1), zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu 10 metrów od bazy.
12 godzin pracy (45000 skanów) po pełnym naładowaniu akumulatora. 
Skaner w standardzie posiada powiększoną pamięć, która może magazynować około 500 kodów UPC.
Funkcja Automatic Batch Mode pozwala na zapisywanie w pamięci RAM kodów sczytanych poza zasięgiem bazy (dane
zostaną przesłane, gdy skaner znajdzie się w jej zasięgu). Norma przemysłowa: IP42. Odporność na upadki: 30-krotny
upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB,
poprzez zmianę kabla ).  Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz bazy.
Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB  Zestaw zawiera: skaner, bazę, kabel
USB

Zestaw 
1291,00 PLN

Tylko skaner
817,00 PLN

Baza komunikacyjno-ładująca do skanera 1202g 544,00 PLN

Zasilacz do skanera 1202g (5.2V, 1.0A). 114,00 PLN

Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g, 1900g (3m). 66,00 PLN

Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 123,00 PLN

Akumulator do skanera 1202,1902,3820g/i,4820g/i 184,00 PLN

Ładowarka akumulatorów do skanera 1202,1902,3820g/i,4820g/i (4 porty) 1071,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-1202g/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-1202g/(c157)/1
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3820g

Bezprzewodowy skaner, typu imager. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu
do 10m od stacji bazowej (możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy). Szybkość skanowania: 270 skanów na
sekundę.
Zasięg odczytu:do 61 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D, GS1 DataBar, w tym także kodów złej jakości i uszkodzonych.
Odczyt nawet do 57000 skanów bez konieczności ładowania baterii.
Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).
Norma przemysłowa: IP41.
Dostępne interfejsy: KBW, USB.
Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację komunikacyjno-ładującą, instrukcję obsługi.

Zestaw  
2789,00 PLN

Voyager
1602g

Kieszonkowy bezprzewodowy skaner kodów typu area imager  w niewielkiej kompaktowej obudowie.  
Zasięg odczytu: 3,9-29 cm. IP42. Wielokierunkowy odczyt kodów (w zależności od wybranej wersji) 1D, 2D, również o złej 
jakości i o niskim kontraście, a także odczyt kodów z ekranów LCD czy wyświetlaczy urządzeń mobilnych (np. telefonu 
komórkowego). 
Skaner w wersji 1D poprzez zakup dodatkowej licencji daje możliwość odczytu kodów PDF417 i 2D.
12 godzin pracy (do 2250 skanów) po pełnym naładowaniu akumulatora.
Komunikacja  bezprzewodowa  Bluetooth  (radio  v.  2.1)  o  zasięgu  operacyjnym  10m.   Współpraca  z  tradycyjnymi
komputerami oraz urządzeniami przenośnymi z systemami: Android, Apple iOS, Windows Mobile. 

1D
Zestaw 

240,00 EUR

2D
Zestaw 

379,00 EUR

Zasilacz do skanera Voyager 1602g 26,97 EUR

Voyager
1452g

Bezprzewodowy skaner typu area imager. Bezprzewodowa wersja czytnika Voyager 1450g.
Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku.
Zasięg odczytu: 3,2-36cm. Wielokierunkowy odczyt kodów (w zależności od wybranej wersji) 1D, PDF417, 2D. 
Jeżeli obecnie nie potrzebujemy czytnika 2D, ale planujemy w przyszłości korzystanie z kodów 2D, warto rozważyć skaner
Voyager 1452g wersji 1D, który dzięki dokupieniu dodatkowej licencji odczytuje kody PDF417 lub/i 2D. Odczyt kodów z
ekranów LCD czy wyświetlaczy urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). 
Bluetooth klasy 2 (radio v2.1), zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu 10 metrów od bazy. Możliwość 
podłączenia 7 czytników do jednej bazy.
14 godzin pracy (do 40 000 skanów) po pełnym naładowaniu akumulatora. 
Funkcja Automatic Batch Mode pozwala na zapisywanie w pamięci kodów sczytanych poza zasięgiem bazy (dane zostaną
przesłane, gdy skaner znajdzie się w jej zasięgu).
Norma przemysłowa: IP42. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m.
Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).
Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz podstawki.
Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.
Dostępne wersje: 1452g 1D - odczyt standardowych kodów 1D, 1452g 2D - odczyt standardowych kodów 1D, PDF417,
2D; Zestaw zawiera: skaner, bazę, kabel USB

1D
Zestaw 

1734,00 PLN

2D
Zestaw 

2103,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A)  101,00 PLN

Licencja aktualizująca skaner Voyager 1452g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417 145,00 PLN

Licencja aktualizująca skaner Voyager 1452g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody
PDF417 oraz 2D

373,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-1452g/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-1452g/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honewyell-Voyager-1602g
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honewyell-Voyager-1602g
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-3820/(c157)/1
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1902 Xenon

Bezprzewodowy skaner typu area imager (pole skanowania w postaci prostokąta). Programowalna odległość odczytu oraz
zaawansowane funkcje edycji danych (przycinanie, rozjaśnianie, obracanie, wyostrzanie). 
Odczyt standardowych kodów kreskowych od liniowych o dużej gęstości, do dwuwymiarowych prosto z ekranów urządzeń
mobilnych (np. telefonu komórkowego). Odczyt kodów złej jakości oraz uszkodzonych.  Posiada możliwość skanowania
obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego (*.jpg, * bmp, *tif). Zasięg odczytu (do 32 cm). 
Komunikacja dwustronna, możliwa dzięki technologi Bluetooth działającej w zasięgu 10m od stacji bazowej (możliwość
podłączenia 7 czytników do jednej bazy). Długi czas pracy (do 50 000 odczytów przy całkowicie naładowanej baterii).
Norma przemysłowa: IP41 (klasa szczelności).Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8 m.
Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232. Zestaw zawiera: skaner, bazę kabel USB

Zestaw 
3122,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A) 114,00 PLN

Skanery kodów kreskowych – imagery 
Honeywell (Metrologic/HHP)/Datalogic

Voyager
1400g

Ręczny skaner typu area imager. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku.
Zasięg odczytu: 2,5 -25 cm. Odczyt kodów (w zależności od wybranej wersji) 1D, PDF417, 2D. 
Jeżeli obecnie nie potrzebujemy czytnika 2D, ale planujemy w przyszłości korzystanie z kodów 2D, warto rozważyć skaner
Voyager 1400g wersji 1D, który dzięki dokupieniu dodatkowej licencji odczytuje kody PDF417 lub/i 2D. Odczyt kodów z
ekranów LCD czy wyświetlaczy urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Nowoczesny wygląd, niewielkie wymiary
oraz trwała i ergonomiczna budowa. Gumowy zintegrowany przycisk CodeGate. Odporna na zarysowania szybka.
Norma przemysłowa: IP42. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m.
Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla ).
Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz podstawki.
Obudowa w kolorze czarnym lub szarym.Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Dostępne wersje:
1400g 1D - odczyt standardowych kodów 1D, 1400g PDF - odczyt standardowych kodów 1D oraz PDF417
1400g 2D - odczyt standardowych kodów 1D, PDF417, 2D

2D (tylko
skaner)

790,00 PLN
PDF417

(tylko skaner)
654,00 PLN

1D (tylko
skaner kolor )
439,00 PLN

Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 66,00 PLN

Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 123,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A) 101,00 PLN

Podstawka do skanera 1200g, 1400g plastikowa (19cm) 83,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-1400g/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-1400g/(c157)/1
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Podstawka do skanera 1200g,1400g (23cm-elast.nóżka) 101,00 PLN

Licencja aktualizująca skaner Voyager 1400g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417 145,00 PLN

Licencja aktualizująca skaner Voyager 1400g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417 oraz 2D 373,00 PLN

Voyager
1450g

Ręczny skaner typu area imager. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku.
Zasięg odczytu: 3,2-36cm. Wielokierunkowy odczyt kodów (w zależności od wybranej wersji) 1D, PDF417, 2D. 
Jeżeli obecnie nie potrzebujemy czytnika 2D, ale planujemy w przyszłości korzystanie z kodów 2D, warto rozważyć skaner
Voyager 1450g wersji 1D, który dzięki dokupieniu dodatkowej licencji odczytuje kody PDF417 lub/i 2D. Odczyt kodów z
ekranów LCD czy wyświetlaczy urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). 
Uchwyt pistoletowy zapewnia komfort pracy oraz dużą wydajność skanowania.
Norma przemysłowa: IP40. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m.
Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).
Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz podstawki.
Obudowa w kolorze czarnym lub szarym.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.
Dostępne wersje:
1450g 1D - odczyt standardowych kodów 1D
1450g 2D - odczyt standardowych kodów 1D, PDF417, 2D

2D (tylko
skaner)

790,00 PLN

1D (tylko
skaner)

439,00 PLN

Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g,1452g, 1900g (3m) 66,00 PLN

Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 123,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A) 101,00 PLN

Podstawka do skanera 1450g (15cm-elast.nóżka). 101,00 PLN

Licencja aktualizująca skaner Voyager 1450g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417 145,00 PLN

Licencja aktualizująca skaner Voyager 1450g w wersji odczytującej kody 1D, do wersji odczytującej kody PDF417 oraz 2D 373,00 PLN

1900 Xenon

Ręczny  skaner  typu  area  imager  (pole  skanowania  w  postaci  prostokąta).  Programowalna  odległość  odczytu  oraz
zaawansowane funkcje edycji danych (przycinanie, rozjaśnianie, obracanie, wyostrzanie). 
Odczyt standardowych kodów kreskowych od liniowych o dużej gęstości, do dwuwymiarowych prosto z ekranów urządzeń
mobilnych (np. telefonu komórkowego). Odczyt kodów złej jakości oraz uszkodzonych.  Posiada możliwość skanowania
obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego (*.jpg, * bmp, *tif).
Zasięg odczytu: 0-41 cm (SR – standardowy zasięg).
Norma przemysłowa: IP41 (klasa szczelności).
Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8 m.
Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).
Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232.

Tylko skaner
1063,00 PLN

Podstawka do skanera 1900g (22cm-elast.nóżka). 123,00 PLN

Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g, 1900g (3m). 66,00 PLN

Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 123,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A). 101,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Xenon-1900g/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-1450g/(c157)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Voyager-1450g/(c157)/1
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Gryphon
GD4100-HC 

Ręczny, przewodowy skaner kodów 1D, typu linear imager dedykowany do pracy w służbiwe zdrowia. Posiada specjalną
plastikowo-gumowa obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a
zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów. 
Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („„Green Spot” ”) Wyzwalanie odczytu: ręczne, automatyczne.
Szybkość skanowania: 325 skanów/s. Zasięg odczytu: 3 cm – 60 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm).
Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar). Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52 Odporność na upadki: wielokrotny 
upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 55°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia 
interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym.Dostępne interfejsy: KBW,
RS232, USB. 

Tylko skaner
900,00 PLN

Kabel USB 50,00 PLN

Gryphon
GBT4100-HC

Bezprzewodowa wersja skanera Gryphon GD4100-HC. Ręczny skaner kodów 1D, typu linear imager dedykowany do 
pracy w służbiwe zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumowa obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na 
działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące 
rozwój drobnoustrojów. Technologia Bluetooth 2.0 (Class 2) zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu do 30m od 
bazy. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („„Green Spot” ”) Wyzwalanie odczytu: ręczne, 
automatyczne. Szybkość skanowania: 325 skanów/s. Zasięg odczytu: 3 cm – 60 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 
mm). Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar). Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52 Odporność na upadki: 
wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego 
użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne 
interfejsy: KBW, RS232, USB. 

Tylko skaner
1747,00 PLN

Baza HC BT 1233,00 PLN

Kabel USB 50,00 PLN

Gryphon
GM4100-HC

Bezprzewodowa wersja skanera Gryphon GD4100-HC. Ręczny skaner kodów 1D, typu linear imager dedykowany do 
pracy w służbiwe zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumowa obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na 
działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące 
rozwój drobnoustrojów. Technologia Radio Star zapewnia radiową komunikację w zasięgu do 30m od bazy.
Możliwość pracy w trybie  point-to-point  lub  multi-point  (do 16 skanerów na tej  samej  stacji  bazowej).  Potwierdzenie
poprawnego  odczytu:  dźwiękowe,  świetlne  („„Green  Spot”  ”)  Wyzwalanie  odczytu:  ręczne,  automatyczne.  Szybkość
skanowania: 325 skanów/s. Zasięg odczytu: 3 cm – 60 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Odczyt kodów 1D (w
tym GS1 DataBar). Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52 Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z
wysokości  1,5  m.  Temperatura  pracy:  0°C  do 50°C  Multi-interfejs  (możliwość  wymiennego  użycia  interfejsów:  KBW,
RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.
Opcjonalnie urządzenie dostępne jest w wersji z wyświetlaczem i 3 przyciskami.

Tylko skaner
1658,00 PLN

Baza HC Star 1170,00 PLN

Kabel USB 50,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 



Cennik towarów handlowych Klientów  POSNET obowiązuje od: 18.03.2016 strona 45 z 91

Model Opis
Cena
Detal

Gryphon
GD4400-HC

2D

Ręczny,  przewodowy skaner kodów 2D typu area imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną
plastikowo-gumowa obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a
zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów. Potwierdzenie poprawnego
odczytu: dźwiękowe,  świetlne („„Green Spot”  ”)  Wyzwalanie odczytu:  technologia Motionix -  ręczne,  automatyczne;  4
punktowy celownik Zasięg odczytu: 1,5 cm - 40 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm).
Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy 
urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć””) i zapisywania ich w formie pliku graficznego.
Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52. Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m.
Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, 
poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. 
Zestaw zawiera: skaner, kabel USB.

1590,00 PLN

Gryphon
GBT4400-HC

2D

Bezprzewodowa wersja skanera Gryphon GD4400-HC 2D. Ręczny skaner kodów 2D typu area imager dedykowany do 
pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumowa obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na 
działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące 
rozwój drobnoustrojów. Technologia Bluetooth 2.0 (Class 2)  zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu do 30m od
bazy. Możliwość pracy do 7 skanerów na tej samej stacji bazowej. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, 
świetlne („„Green Spot” ”) Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne; 4 punktowy celownik
Zasięg odczytu: 1,5 cm - 40 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm). Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 
DataBar), PDF417, 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania 
obrazów („robienia zdjęć””) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52.
Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs 
(możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-
zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Zestaw zawiera: skaner, bazę BT, kabel USB.

3662,00 PLN

Gryphon
GM4400-HC

2D

Bezprzewodowa wersja skanera Gryphon GD4400-HC 2D. Ręczny skaner kodów 2D typu area imager dedykowany do 
pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumowa obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na 
działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna, zawiera związki hamujące 
rozwój drobnoustrojów. Technologia Radio Star zapewnia radiową komunikację w zasięgu do 30m od bazy.
Możliwość pracy w trybie  point-to-point  lub  multi-point  (do 16 skanerów na tej  samej  stacji  bazowej).  Potwierdzenie
poprawnego  odczytu:  dźwiękowe,  świetlne  („„Green  Spot”  ”)  Wyzwalanie  odczytu:  technologia  Motionix  -  ręczne,
automatyczne;  4  punktowy  celownik  Zasięg  odczytu:  1,5  cm  -  40  cm  dla  typowych  kodów  13  mil  (0,33  mm).
Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy
urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć””) i zapisywania ich w formie pliku graficznego.
Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP52. Odporność na upadki: wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m.
Temperatura pracy: 0°C do 50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, 
poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze szaro-zielonym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Zestaw zawiera: 
skaner, bazę Star, kabel USB.

3662,00 PLN

Skanery kodów kreskowych – przemysłowe
Honeywell/Metrologic/Datalogic

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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3820i

Bezprzewodowy skaner typu imager. IP41. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w
zasięgu do 10m od stacji  bazowej  (możliwość podłączenia 7 czytników do jednej  bazy).  Szybkość skanowania:  270
skanów na sekundę. 
Zasięg odczytu: 6,4- 71 cm (średniej gęstości kody). Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8m. 
Norma przemysłowa IP54.
Odczyt standardowych kodów 1D, GS1 DataBar, w tym także kodów nawet złej jakości i uszkodzonych.
Odczyt nawet do 50000 skanów bez konieczności ładowania baterii. 
Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232.
Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację komunikacyjno-ładującą, zasilacz, instrukcję obsługi.

3297,00 PLN

4800i Patrz: skaner Granit 1910i -

Granit 1910i

Przemysłowy skaner  typu area imager.  Konstrukcja  obudowy zawiera duże gumowe elementy,  chroniące urządzenie
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem z rączki lub złamaniem posiada też
kabel transmisyjny. Skaner posiada także metalowy uchwyt do zawieszenia np. na lince w wózku widłowym. Jaskrawy,
czerwony kolor obudowy wyróżnia czytnik, co w  przemysłowych warunkach pracy jest dużym atutem. Dodatkowo ważną
funkcjonalnością są sposoby powiadomień o poprawnym odczytywaniu kodu. Są to:  dioda LED, głośny sygnalizator  i
wibracja  urządzenia.  Odczyt  kodów:  1D,  2D,  PDF;  Możliwość  skanowania obrazów i  zapisywania ich  w formie pliku
graficznego (*.jpg,  *bmp,  *tif)  Zasięg odczytu:  do  75 cm Duża odporność  na upadki  nawet  z  wysokości  2m.  Norma
przemysłowa: IP 65 Możliwość pracy w ujemnych temperaturach (-30°C) Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia
interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla) Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232

Tylko skaner
1765,00 PLN

Podstawka do skanera 1910i, 1280i Granit (33 cm-elast.nóżka). 119,00 PLN

Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g,1910i, 1280i, 1900g (3m). 66,00 PLN

Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 123,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A). 101,00 PLN

4820i Patrz: skaner Granit 1911i -

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-Granit-1910i/(c157)/1
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Granit 1911i

Przemysłowy bezprzewodowy skaner typu area imager. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii  Bluetooth
działającej  w zasięgu do 100m od stacji  bazowej.  Konstrukcja  obudowy zawiera  duże gumowe elementy,  chroniące
urządzenie  przez  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Jaskrawy,  czerwony  kolor  obudowy  wyróżnia  czytnik,  co  w
przemysłowych warunkach pracy jest  dużym atutem. Dodatkowo ważną funkcjonalnością są sposoby powiadomień o
poprawnym odczytywaniu kodu. Są to: dioda LED, głośny sygnalizator i wibracja urządzenia. 
Odczyt kodów: 1D, 2D, PDF Możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *bmp, *tif)
Zasięg odczytu: do 75 cm Duża odporność na upadki nawet z wysokości 2m. Norma przemysłowa: IP 65
Możliwość pracy w ujemnych temperaturach (-30°C)  Multi-interfejs  (możliwość  wymiennego użycia  interfejsów:  KBW,
RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla) Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232 Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację
komunikacyjno – ładującą, instrukcję obsługi

Zestaw
zawiera:

skaner, bazę,
kabel USB

3636,00PLN

Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g,1911i, 1280i, 1900g (3m). 66,00 PLN

Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 123,00 PLN

Zasilacz do skanera 1202g, 1911i (5.2V, 1.0A). 114,00 PLN

PowerScan
PD9500-DPM

EVO

Ręczny, przemysłowy skaner kodów 2D, typu area imager, wyróżniający się odczytem kodów DPM (Direct Part Marking), 
podświetleniem pola odczytu białym, ciepłym światłem oraz intuicyjnym systemem celowania. Dzięki mocnej konstrukcji 
oraz szczelnej obudowie, posiadającej gumowe elementy, skaner odporny jest na ciężkie warunki atmosferyczne, 
wstrząsy oraz  wielokrotne upadki. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („3GL - 3 Green Lights”)
Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne Zasięg odczytu: 2,5 cm  – 16 cm dla typowych kodów 
13 mil (0,33 mm), dla kodów DPM z bliska do 4-5 cm Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 
2D, DPM. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów 
(„robienia zdjęć””) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP65 
Odporność na upadki: 50-krotny upadek na beton z wysokości 2 m. Temperatura pracy: -20°C do 50°C Multi-interfejs 
(możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze żółto-
czarnym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB. Zestaw zawiera: skaner, kabel USB.

4113,00 PLN

PowerScan
PBT9500-
DPM EVO

Bezprzewodowa wersja skanera PowerScan PD9500-DPM EVO. Ręczny, przemysłowy skaner kodów 2D, typu area 
imager, wyróżniający się odczytem kodów DPM (Direct Part Marking), podświetleniem pola odczytu białym, ciepłym 
światłem oraz intuicyjnym systemem celowania. Dzięki mocnej konstrukcji oraz szczelnej obudowie, posiadającej gumowe
elementy, skaner odporny jest na ciężkie warunki atmosferyczne, wstrząsy oraz  wielokrotne upadki.Technologia Bluetooth
3.0 (Class 1) zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu do 90m od bazy. Możliwość pracy do 7 skanerów na tej 
samej stacji bazowej. Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, świetlne („3GL - 3 Green Lights”)
Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne Zasięg odczytu: 2,5 cm  – 16 cm dla typowych kodów 
13 mil (0,33 mm), dla kodów DPM z bliska do 4-5 cm Wielokierunkowy odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), PDF417, 
2D, DPM. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Możliwość skanowania obrazów 
(„robienia zdjęć””) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa (klasa szczelności): IP65 
Odporność na upadki: 50-krotny upadek na beton z wysokości 2 m.Temperatura pracy: -20°C do 50°C Multi-interfejs 
(możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Obudowa w kolorze żółto-
czarnym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB, opcjonalnie  Ethernet (Standard, Industrial). 
Zestaw zawiera: skaner, bazę BT, kabel USB, zasilacz.

6053,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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PowerScan
PM9500-

DPM EVO

Bezprzewodowa wersja skanera PowerScan PD9500-DPM EVO. Ręczny, przemysłowy skaner kodów 2D, typu area 
imager, wyróżniający się odczytem kodów DPM (Direct Part Marking), podświetleniem pola odczytu białym, ciepłym 
światłem oraz intuicyjnym systemem celowania. Dzięki mocnej konstrukcji oraz szczelnej obudowie, posiadającej gumowe
elementy, skaner odporny jest na ciężkie warunki atmosferyczne, wstrząsy oraz  wielokrotne upadki. 
Technologia Radio Star 2.0 zapewnia radiową komunikację w zasięgu do 100m od bazy. Możliwość pracy w trybie point-
to-point lub multi-point (do 32 skanerów na tej samej stacji bazowej). Potwierdzenie poprawnego odczytu: dźwiękowe, 
świetlne („3GL - 3 Green Lights”) Wyzwalanie odczytu: technologia Motionix - ręczne, automatyczne Zasięg odczytu: 2,5 
cm  – 16 cm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm), dla kodów DPM z bliska do 4-5 cm Wielokierunkowy odczyt kodów 1D
(w tym GS1 DataBar), PDF417, 2D, DPM. Odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. 
Możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć””) i zapisywania ich w formie pliku graficznego. Norma przemysłowa 
(klasa szczelności): IP65 Odporność na upadki: 50-krotny upadek na beton z wysokości 2 m. Temperatura pracy: -20°C do
50°C Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).
Obudowa w kolorze żółto-czarnym.Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB, opcjonalnie  Ethernet (Standard, Industrial).
Zestaw zawiera: skaner, bazę Star, kabel USB, zasilacz. Opcjonalnie urządzenie dostępne jest w wersji z wyświetlaczem i 
4 przyciskami.

6053,00 PLN

Skanery kodów kreskowych – stacjonarne
Honeywell/Metrologic/Datalogic

3580
Quantum T

Laserowy skaner wielokierunkowy z opcją precyzyjnego skanowania jednoliniowego. 
Szybkość skanowania: 1650 skanów na sekundę (tryb wieloliniowy) / 80 skanów na sekundę (tryb jednoliniowy). 
Zasięg odczytu: 1,9-27,3 cm.
Trwały i niezawodny, może być stosowany jako stacjonarny, ręczny lub zamontowany na ścianie. Posiada programowalny
tryb skanowania tj. możliwość wyboru równych ustawień i liczby linii skanujących oraz ustawienia równocześnie dwóch
odmiennych, przełączalnych trybów skanowania. 
Ze względu na małe gabaryty polecany jest do placówek o ograniczonej powierzchni. 
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

957,00 PLN

7120 Orbit

Wielokierunkowy, stacjonarny skaner laserowy. 
Automatycznie aktywowany laser, 20 linii skanujących, ruchoma czasza (obrót do 30 stopni).
Szybkość skanowania: 1120 skanów na sekundę.
Zasięg odczytu: 0-21,5 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

1010,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-stacjonarne/Honeywell-Orbit-7120/(c158)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-stacjonarne/Honeywell-QuantumT-3580/(c158)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-stacjonarne/Honeywell-QuantumT-3580/(c158)/1
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7820 Solaris

Stacjonarny,  pionowy  skaner  laserowy,  agresywny  odczyt  kodów  kreskowych  o  wysokiej  gęstości  i  niskiej  jakości.
Pogłębiona  strefa  odczytu  oraz  zaawansowane  oprogramowanie  dekodujące  pozwalają  uzyskać  wysoki  wskaźnik
odczytów. Wyposażony jest w cyfrowy indykator błędów, zintegrowaną antenę dezaktywacyjną etykiety EAS z możliwością
podłączenia do systemów CheckPoint i Sensormatic. 
Dodatkowy port AUX daje możliwość podłączenia skanera ręcznego. 
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Multi-interfejsowy: RS, KBW, USB z automatyczną detekcją rodzaju kabla. 

Tylko skaner
1304,00 PLN

Zasilacz do skanera 7820/7580(stara rewizja) (12V, 1.25A) 114,00 PLN

Kabel KBW, RS232, USB do skanera 7820/7580 (stara rewizja) 66,00 PLN

Szybka ochronna do skanera 7820 97,00 PLN

7580
Genesis

Skaner prezentacyjny typu area imager.
Odczyt kodów 1D, 2D, PDF417, również o dużej gęstości oraz opcjonalnie OCR. Możliwość odczytu kodów prosto z
ekranów LCD ( również urządzeń mobilnych np. telefonu komórkowego). Polecane do odczytu kodów złej jakości oraz
uszkodzonych. 
Zasięg odczytu: 0-15 cm.
Posiadają możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego, jak również zaawansowane
funkcje ich edycji.
Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

1D (tylko
skaner) 

1001,00 PLN
1D, 2D,
PDF417

1023,00 PLN

Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g,1910i, 1280i, 1900g, 7580 (nowa rewizja )(3m). 66,00 PLN

Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 123,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A) dla nowej rewizji skabera Genesis 7580g 101,00 PLN

Zasilacz do skanera 7820/7580(stara rewizja) (12V, 1.25A) 114,00 PLN

Kabel KBW, RS232, USB do skanera 7820/7580 (stara rewizja) 66,00 PLN

Vuquest
3310g

Skaner Vuquest 3310g typu imager to najmniejszy skaner kodów kreskowych zaprojektowany przez firmę Honeywell.
Zastosowana w nim technologia Adaptus Imaging Technology 6.0 pozwala odczytywać kody 1D, PDF i 2D, (opcjonalnie
czcionkę OCR). Dodatkowo skaner bez problemów radzi sobie z odczytem kodów dużej gęstości, uszkodzonych a także
kodów z monitorów LCD oraz ekranów urządzeń mobilnych np. telefonów. 
Zasięg odczytu: 2,6 – 43,5 cm
Norma przemysłowa: IP53
Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

Dostępne wersje:
Vuquest 3310g – odczyt standardowych kodów 1D 
Vuquest 3310g – odczyt standardowych kodów 1D, 2D, PDF417
Vuquest 3310g – odczyt standardowych kodów 1D, 2D, PDF417, OCR

1D (tylko
skaner)

935,00 PLN
1D,2D,PDF

417
1085,00 PLN
1D,2D,PDF

417,0CR
1229,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A) 101,00 PLN

Kabel KBW, RS232, USB do skanera Vuquest 3310g 66,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-stacjonarne/Honeywell-Vuquest-3310g/(c158)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-stacjonarne/Honeywell-Vuquest-3310g/(c158)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-stacjonarne/Honeywell-Genesis-7580/(c158)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-stacjonarne/Honeywell-Genesis-7580/(c158)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-stacjonarne/Honeywell-Solaris-7820/(c158)/1
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Podstawka do skanera Vuquest 3310g;4980 268,00 PLN

Skanery kodów kreskowych – ladowe
Honeywell/Metrologic

7625
Horizon

Skaner laserowy przeznaczony do poziomej zabudowy. Wytrzymała, niezawodna konstrukcja, automatycznie aktywowany
laser, 20 linii skanujących ułożonych w pięciokąt. 
Szybkość skanowania: 2000 skanów na sekundę.
Zasięg odczytu: 0-20 cm.
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.
Przystosowany  do  współpracy  z  systemem  EAS  (CheckPoint,  Sensormatic).  Dodatkowy  port  AUX  daje  możliwość
podłączenia skanera ręcznego. 
Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.

Zwykłe szkło
(tylko skaner)
1664,00 PLN
Utwardzone
szkło (tylko

skaner)
1822,00 PLN

Kabel KBW, RS232, USB do skanera 3480,3580,7120,7180,7625. 66,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A). 101,00 PLN

Kabel EAS do skanera Horizon 7625 /Stratos. 44,00 PLN

Kabel AUX skaner Horizon 7625 - skaner peryferyjny. 66,00 PLN

Ramka montażowa do skanera MS7620/7625. 162,00 PLN

2422 Stratos

Modułowy skaner bioptyczny przeznaczony do poziomej zabudowy w stanowiskach kasowych. 
Odczyt kodów z pięciu stron. 
Szybkość skanowania: 5400 skanów na sekundę.
Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar, także złej jakości, uszkodzonych oraz rozdartych. 
Przystosowany  do  współpracy  z  systemem  EAS  (CheckPoint,  Sensormatic).  Dodatkowy  port  AUX  daje  możliwość
podłączenia skanera ręcznego. Polecany dla dużych punktów handlowych. 
Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).

Bez wagi
4026,00 PLN

Kolektory danych
Honeywell/Metrologic

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/(c159)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/(c159)/1
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ScanPal
5100

Wersja z systemem operacyjnym Windows® CE 5.0
Niezawodny komputer mobilny w ergonomicznej budowie. Pozwala na szybkie gromadzenie danych, weryfikację cen,
ułatwia  sprawną  inwentaryzację.  Do  wyboru  są  2  rodzaje  skanera:  skaner  imager.  -  Technologia  Adaptus  Imaging,
skanowanie kodów 1D i 2D lub skaner laserowy – odczyt kodów 1D. Norma IP-54, możliwość pracy w temperaturach
ujemnych. Odporność na upadki z wysokości 1,2m. Wydajne akumulatory w 2 wersjach: standardowy i  powiększony.
ScanPal 5100 nie posiada zintegrowanego radia.

Wycena przedstawiona jest przy wersji urządzenia: 
28 key / 64MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 Core / Zasilacz/ Pasek

Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.

Laser 1D,
Standardowy
akumulator

1860,00 PLN

Laser 1D,
Powiększony
akumulator

2035,00 PLN
I

mager 1D i
2D,

Standardowy
akumulator

2080,00 PLN

Imager 1D i
2D,

Powiększony
akumulator

2255,00 PLN

Stacja komunikacyjno-ładująca, port USB i RS-232, port do ładowania dodatkowej baterii. Zasilacz dostarczany jest z
terminalem. 

335,00 PLN

Kabel komunikacyjny USB do do ScanPal  5100. 160,00 PLN

Akumulator do ScanPal 5100: standardowy (2200mAh). 415,00 PLN

Akumulator do ScanPal 5100: powiększony (3300mAh). 465,00 PLN

DOLPHIN
6000

Nowoczesny komputer mobilny Dolphin 6000 łączy w kompaktowej, ergonomicznej obudowie możliwości smartfonów z
wytrzymałością i wydajnością przemysłowych terminali mobilnych. Wyposażony jest w rozbudowane narzędzia służące do
zbierania danych takie jak  skaner kodów kreskowych 1D, 3MPix kamera z możliwością nagrywania filmów, wygodną
ergonomiczną klawiaturę oraz możliwość rejestracji podpisu.
Terminal  posiada  szerokie  możliwości  komunikacji  in-door  (moduły  WiFi,  BT),  jest  przy  tym  w  pełni  funkcjonalnym
telefonem umożliwiającym transmisję danych w technologii  GPRS/EDGE. Pracujące pod kontrolą systemu Windows®
Mobile  6.5  urządzenie  idealnie  nadaje  się  do  pracy  w  charakterze  „biura  w  kieszeni”.  Wbudowany  moduł  GPS
zdecydowanie zwiększa funkcjonalność (nawigacja, logistyka).
Dolphin6000 charakteryzuje się dużą odpornością na trudne warunki pracy (IP54) i upadki oraz niewielkimi gabarytami i
masą (<200g).

Wycena  przedstawiona  jest  przy  podstawowej  wersji  urządzenia  Dolphin  6000  zawiera:  WLAN(802.11b/g
(EMEA))/WPAN(Bluetooth®)/  GSM  EMEA/GPS/Kamera/Skaner  laserowy/  256MB  RAM  x  512MB  Flash  /  Windows®
Embedded Handheld 6.5 Prof./ Bateria.
W zestawie nie ma zasilacza do Dolphin 6000.

Tylko  zakup
akcesoriów

Bateria do Dolphin 6000. 130,00 PLN

Stacja komunikacyjno-ładująca do Dolphin 6000 z portami USB i RS232, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz. 350,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Scanphone/Honeywell-Dolphin-6000/(c5473)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Scanphone/Honeywell-Dolphin-6000/(c5473)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Light-Industrial-PDT/Honeywell-ScanPal-5100/(c5475)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Light-Industrial-PDT/Honeywell-ScanPal-5100/(c5475)/1
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Kabel komunikacyjny USB do Dolphin 6000. Kabel dostarczany z zasilaczem. 130,00 PLN

DOLPHIN
60s

Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embbedded Handhled
Nowoczesny komputer mobilny Dolphin 60s łączy w kompaktowej, ergonomicznej obudowie możliwości smartfonów z
wytrzymałością i wydajnością przemysłowych terminali mobilnych (nowy procesor o taktowaniu 800MHz). Wyposażony
jest w rozbudowane narzędzia służące do zbierania danych takie jak  skaner kodów kreskowych 2D, 5MPix kamera z
możliwością nagrywania filmów, wygodną ergonomiczną klawiaturę, możliwość rejestracji podpisu.

Wycena przedstawiona jest przy wersji urządzenia: 
 256MB RAM x 512MB Flash / Windows® Embedded Handheld / Zasilacz/ Pasek

Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.

BT, WiFi,
klawiatura

numeryczna
2725,00 PLN

BT, WiFi,
klawiatura

Qwerty
2725,00 PLN

GSM, BT,
WiFi

klawiatura
numeryczna
3515,00 PLN

GSM, BT,
WiFi

klawiatura
Qwerty

3515,00 PLN

Bateria do Dolphin 60s. 415,00 PLN

Dolphin 60s: Stacja komunikacyjno-ładująca z portem USB. W doku specjalne miejsce na ładowanie dodatkowej baterii.
Dok dostarczany z zasilaczem. 

435,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Scanphone/Honeywell-Dolphin-D60s-GSM-BT-WiFi/(c5473)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Scanphone/Honeywell-Dolphin-D60s-GSM-BT-WiFi/(c5473)/1
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DOLPHIN
6100

Wersja z systemem operacyjnym Windows® CE 5.0
Niezawodny komputer  mobilny o ergonomicznej  budowie.  Pozwala na szybkie gromadzenie danych,  weryfikację cen,
komunikację  w  czasie  rzeczywistym,  ułatwia  sprawną  inwentaryzację  oraz  obsługę  klientów.  Zintegrowane  radio  w
standardzie 802.11 b/g zapewnia użytkownikom łączność z  systemami  informatycznymi  przedsiębiorstwa i  dostęp do
niezbędnych danych. Posiada również skaner imager. - Technologia Adaptus Imaging. Możliwość korzystania z telefonii
VIP  Norma IP-54.  Możliwość  pracy  w  temperaturach  ujemnych.  Odporność  na  upadki  z  wysokości  1,2m.  Wydajne
akumulatory (możliwość pełno zmianowej pracy bezprzewodowej). 
Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: 
Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 128MB RAM x 128MB
Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. 
Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming
pattern / 28 key / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap /
Stylus.
Opcjonalnie: konfiguracje j.w + akumulator o większej pojemności. 
Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.

Wersja BT
2D

3945,00 PLN

Wersja BT,2D
z powiększ.
akumulatore

m
4300,00 PLN

Wersja BT
1D

3675,00 PLN

BT WIFI 2D
4390,00 PLN

Wersja BT,2D
WIFI z

powiększony
m

akumulatore
m

4830,00 PLN

Wersja BT,1D
WIFI

4115,00 PLN

Wersja BT,1D
 WIFI z

powiększ.
akumulatore

m
4555,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Light-Industrial-PDT/Honeywell-Dolphin-6100/(c5475)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Light-Industrial-PDT/Honeywell-Dolphin-6100/(c5475)/1
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Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)
Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 256MB RAM x 256MB
Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)/ Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. 
Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming
pattern / 28 key / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)/ Bateria standardowa /
Power Adaptor / Handstrap / Stylus.
Opcjonalnie: konfiguracje j.w + akumulator o większej pojemności. 

Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.

Wersja BT
2D

3410,00 PLN

BT WIFI1D
3690,00 PLN

Wersja BT,
WIFI 2D z

powiększony
m

akumulatore
m

3970,00 PLN

DOLPHIN
6110

Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embbedded Handhled
Honeywell Dolphin® 6110 to elegancki i niezawodny komputer mobilny zapewniający obsługę zadań zbierania danych i
komunikacji w czasie rzeczywistym dla punktów sprzedaży detalicznej, ułatwiający sprawną inwentaryzację, weryfikację
cen, obsługę klientów i raporty na potrzeby zamówień. est to już kolejna generacja tego sprawdzonego modelu.

Wycena przedstawiona jest przy wersji urządzenia: 
28 klawiszy/ 512MB RAM x 512MB Flash / Windows® Embedded Handheld / Zasilacz/ Pasek

Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.

Wersja BT
WIFI 1D

4480,00 PLN

Wersja BT
WIFI 1D

 powiększona
bateria

4830,00 PLN

Wersja BT
WIFI 2D

4760,00 PLN

Wersja BT
WIFI 2D

 powiększona
bateria 

5110,00 PLN

Stacja  komunikacyjno-ładująca USB/RS-232  port  komunikacyjny  do  serii  Dolphin  61xx  .  Zasilacz  dostarczany  jest  z
terminalem. 

735,00 PLN

Stacja komunikacyjno-ładująca USB/RS-232/Ethernet port komunikacyjny do serii Dolphin 61xx. Zasilacz dostarczany jest
z terminalem. 

850,00 PLN

Kabel komunikacyjny USB do do serii Dolphin 61xx. 220,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Light-Industrial-PDT/Honeywell-Dolphin-6110-z-Windows-WEH-6.5.3/(c5475)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Light-Industrial-PDT/Honeywell-Dolphin-6110-z-Windows-WEH-6.5.3/(c5475)/1
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DOLPHIN
6500

Wersja z systemem operacyjnym Windows® CE 5.0
Przenośny kolektor danych działający w oparciu o system Windows CE 5.0.  Pozwala na szybkie gromadzenie danych,
weryfikację cen, komunikację w czasie rzeczywistym, ułatwia sprawną inwentaryzację oraz obsługę klientów.
Wyposażony w czytnik diodowy CCD z technologią Adaptus 5.0. Odczyt kodów 1D i 2D  oraz możliwość skanowania
obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *bmp, *tif)  - możliwość uzyskania np. podpisu odbiorcy.
Wyświetlacz  3,5  cala,  podświetlany  ekran  dotykowy,  odporny  na  zarysowania.  
Klawiatura – 28 klawiszy (opcjonalnie 52). Pamięć 128MB RAM x 128MB FLASH. Klasa szczelności IP54.  Komunikacja:
IrDa, Bluetooth, karty WLAN 802.11b/g, poprzez bezpośrednie połączenie kablowe lub stację dokującą (USB, RS232).
Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: 
Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 128MB RAM x
128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria 3300 mAh / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. 
Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11 b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming
pattern / 28 lub 52 klawiszy / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / 3300 mAh battery / Power Adaptor /
Handstrap / Stylus.

Wersja BT
2D

4860,00 PLN

BT WIFI 2D
5345,00 PLN

BT WIFI 1D
5045,00 PLN

Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)
Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 256MB RAM x
256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)/ Bateria 3300 mAh / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. 
Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11 b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming
pattern / 28 lub 52 klawiszy / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5) / 3300 mAh
battery / Power Adaptor / Handstrap / Stylus.

Wersja BT
2D

4975,00 PLN

BT WIFI 2D
5785,00 PLN

BT WIFI 1D
5475,00 PLN

Stacja komunikacyjno-ładująca USB/RS-232 port komunikacyjny do Dolphin 6500. Zasilacz dostarczany jest z terminalem. 770,00 PLN

Stacja komunikacyjno-ładująca USB/RS-232/Ethernet port komunikacyjny do Dolphin 6500. Zasilacz dostarczany jest z
terminalem. 

930,00 PLN

Kabel komunikacyjny USB do Dolphin 6500. 190,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Light-Industrial-PDT/Honeywell-Dolphin-6500/(c5475)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Light-Industrial-PDT/Honeywell-Dolphin-6500/(c5475)/1
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DOLPHIN
70e

Kolektor z systemem Windows Embedded Handheld

Dolphin  70e posiada  duży,  nowoczesny,  czytelny  i  odporny  na  zarysowania  wyświetlacz  o  przekątnej  4,3  cala  i
rozdzielczości  WVGA (480x800).  Przystosowany jest  do pracy na zewnątrz  pomieszczeń (duża jasność ekranu).  We
wnętrzu urządzenia znajduje się moduł radiowy zapewniający zintegrowaną komunikację bezprzewodową GSM (standard
HSPA+), bezprzewodową komunikację WiFi i Bluetooth (v.2.1 +EDR). Wbudowany skaner kodów kreskowych Imager 6.0
sprawnie i szybko odczytuje kody 1D i złożone kody 2D. Specjalnie zaprojektowana obudowa umożliwia pełną obsługę
urządzenia jedną ręką, jesttakże odporna na pył, wodę i upadki.

Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.

Wersja BT,
WIFI,IP67

4315,00 PLN

Wersja
BT,WiFi IP67
powiększona

bateria
4445,00 PLN

GSM,GPSBT,
WiFi,IP67

5180,00 PLN

GSM,GPS
BT, WiFi,IP67
powiększona

bateria
5355,00 PLN

NFC,GSM,
GPS BT, WiFi

IP67
standardowa

bateria
5395,00 PLN

NFC, GSM,
BT, WiFi IP67
powiększona

bateria
5750,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Enterprise-Digital-Assistant-EDA/Honeywell-Dolphin-Black-70e/(c5474)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Enterprise-Digital-Assistant-EDA/Honeywell-Dolphin-Black-70e/(c5474)/1
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Kolektor z systemem Google Android 4.x

Dolphin  70e posiada  duży,  nowoczesny,  czytelny  i  odporny  na  zarysowania  wyświetlacz  o  przekątnej  4,3  cala  i
rozdzielczości  WVGA (480x800).  Przystosowany jest  do pracy na zewnątrz  pomieszczeń (duża jasność ekranu).  We
wnętrzu urządzenia znajduje się moduł radiowy zapewniający zintegrowaną komunikację bezprzewodową GSM (standard
HSPA+), bezprzewodową komunikację WiFi i Bluetooth (v.2.1 +EDR). Wbudowany skaner kodów kreskowych Imager 6.0
sprawnie i szybko odczytuje kody 1D i złożone kody 2D. Specjalnie zaprojektowana obudowa umożliwia pełną obsługę
urządzenia jedną ręką, jest także odporna na pył, wodę i upadki.

Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.

Wersja
BT,WiFi IP67
standardowa

bateria
3585,00 PLN

Wersja
BT,WiFi IP67
powiększona

bateria
3710,00 PLN

GSM,GPS,
BT, WiFi,IP67
standardowa

bateria
4445,00 PLN

GSM,GPS,
BT,WiFi,IP67
 powiększona

bateria
4575,00 PLN

NFC, GSM,
GPS BT, WiFi
standardowa

bateria
4665,00 PLN

Dolphin 70e stacja komunikacyjno  ładująca, port komunikacyjny USB. W zestawie zasilacz. 930,00 PLN

Dolphin 70e stacja komunikacyjno  ładująca, port komunikacyjny USB I Ethernet. W zestawie zasilacz. 1310,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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DOLPHIN
7800

Przenośny kolektor danych działający w oparciu o system Windows Embeded Handheld 6.5
Wbudowany skaner typu imager odczytujący kody 1D i 2D oraz zapisujący obraz w formacie pliku graficznego  (*.jpg,
*bmp, *tif) - możliwość uzyskania np. podpisu odbiorcy. Wyświetlacz 3,5”, kolorowy, wykonany w technologii dotykowej.
Klawiatury QWERTY oraz numeryczna do prostego wprowadzania danych. 
Klasa szczenności IP 54. Pamięć 256MB x 512MB FLASH.
Opcjonalnie obudowa odporna na środki dezynfekujące.
Komunikacja w zależności od wersji: USB, RS232, Bluetooth, WiFi,GSM, GPS.

Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: 
Wersja BT WLAN zawiera: 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Extended range imager w/ laser aimer / Numeric / 256MB RAM x
512MB Flash / WEH 6.5 / Std. battery / WW English

Wersja BT
WIFI

5800,00 PLN

Wersja BT
GSM WIFI

7780,00 PLN

DOLPHIN
7800

Kolektor z systemem Google Android 4.x

Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: 
Wersja BT WLAN zawiera: 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Numeric/Camera/Extended range imager w/ laser aimer /  / 256MB
RAM x 512MB+1GB SD card / Android 2.3 / Std. battery / WW English 

Wersja 
BT,WiFi

standardowa
bateria

6140,00 PLN

Wersja BT
GSM WIFI

7780,00 PLN

Stacja komunikacyjno-ładująca, port komunikacyjny USB, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz do Dolphin 7800. 760,00 PLN

Kabel komunikacyjno-ładujący USB do Dolphin 7800. W zestawie zasilacz. 275,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Enterprise-Digital-Assistant-EDA/Honeywell-Dolphin-7800/(c5474)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Enterprise-Digital-Assistant-EDA/Honeywell-Dolphin-7800/(c5474)/1
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DOLPHIN
99EX

Honeywell  Dolphin ® 99EX to mobilny komputer zapewniający wyjątkową wytrzymałość na upadki oraz odporność na
wilgoć i pył, dotąd nie spotykaną w urządzeniach tej klasy (IP67). Dolphin 99EX wyposażony jest w najnowocześniejsze
technologie bezprzewodowe: komunikacja GSM (EDGE/UMTS/HSPA+), WiFi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth (v2.1+EDR) oraz
zintegrowany A-GPS (Assisted-GPS). 
Ergonomiczna obudowa, umożliwia pełną obsługę komputera przy pomocy jednej ręki (4 rodzaje klawiatury do wyboru) i
nie powoduje dyskomfortu pracy, przy dłuższym korzystaniu z urządzenia. Dolphin 99EX posiada wbudowany pod kątem
Imager 6.0 (jeszcze szybszy i dokładniejszy, z większą tolerancją na ruch) oraz kamerę 3.1MP. Dolphin 99EX posada
szybki procesor o taktowaniu 1GHz, 256MB RAM i 1 GB Flash, pojemny akumulator. 
Dolhpin 99EX wyposażony jest w system Windows Embedded Handheld 6.5.

Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: 
802.11a/b/g/n / Bluetooth / 34 Key / Camera / Standard range w/ laser aimer / 256MB x 1GB / WEH 6.5 Classic / Std.
battery / WW English. 

W zestawie nie ma zasilacza do Dolphin 99EX.

9540,00 PLN

Stacja komunikacyjno-ładująca z portami USB i Ethernet, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz do Dolphin 99EX. 1065,00 PLN

Stacja komunikacyjno-ładująca z portami USB i RS232, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz do Dolphin 99EX. 850,00 PLN

Kabel komunikacyjno-ładujący USB do Dolphin 99EX. 315,00 PLN

Kabel komunikacyjny USB 1.8m do Dolphin 99EX. 110,00 PLN

Kolektory danych Datalogic

Memor X3
Kit Batch

Kit, Memor X3, Batch, 128 MB RAM/512 MB Flash, 624 MHz, White – Illumination 2D Imager with Green Spot, Windows 
CE Core 6.0.
W zestawie znajduje się kolektor, stacja dokująca, zasilacz, bateria, rysik, kabel USB.

2844,00 PLN

Memor X3
Kit WiFi

Kit Memor X3, 802.11 a/b/g/n+BT, 256 MB RAM/512 MB Flash, 806 MHz, White-Illumination 2D Imager with Green 
Spot,Windows CE Pro 6.0.
W zestawie znajduje się kolektor, stacja dokująca, zasilacz, bateria, rysik, kabel USB.

3645,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Industrial-PDT/Honeywell-Dolphin-99EX/(c5476)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Kolektory-danych2/Industrial-PDT/Honeywell-Dolphin-99EX/(c5476)/1
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Memor X3
Linear
Imager
Batch

Memor X3, Batch, 128 MB RAM/512 MB FLASH, 624 MHz, 25-key Numeric, Linear Imager (1D)  with Green Spot, 
Windows CE Core 6.0.
W zestawie znajduje się kolektor, zasilacz, bateria, rysik, kabel USB

2383,00 PLN

Memor X3
Linear

Imager WiFi

Memor X3,802.11 a/b/g/n CCX V4, Bluetooth, 128 MB RAM/512 MB FLASH, 624 MHz, 25-key Numeric, Linear Imager 
(1D)  with Green Spot, Windows CE Core 6.0.
W zestawie znajduje się kolektor, zasilacz, bateria, rysik, kabel US

2784,00 PLN

Pojedyńczy dok do MEMOR X3 481,00 PLN

Pojedyńczy dok z Ethernet do MEMOR X3 641,00 PLN

Scorpio X3
Laser Batch

Scorpio X3 Hand held, Batch, 256 MB RAM/512MB Flash, 28-Key Numeric, Std Laser w Green Spot, Windows CE 6.0 4005,00 PLN

Scorpio X3
Laser WiFi

Scorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256 MB RAM/512MB Flash, 28 or 38 or 50-Key Numeric, Std 
Laser w Green Spot, Windows CE 6.0

5127,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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Scorpio X3
Imager WiFi

Scorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256 MB RAM/512MB Flash, 28 or 38 or 50-Key Numeric, Multi-
Purpose imager w Green Spot, Windows CE 6.0

5567,00 PLN

Scorpio X3
Imager WiFi

WEH

Scorpio X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256 MB RAM/512MB Flash, 28 or 38 or 50-Key Numeric, Multi-
Purpose imager w Green Spot, WEHH 6.5

5768,00 PLN

Pojedyńczy  dok z ładowaniem baterii, wyposażony w port High-Retention USB-R Type B (client only)i port RS232 
(wymaga zakupu zasilacza  i kabla  USB)

521,00 PLN

Zasilacz do doku Scorpio X3 141,00 PLN

Kabel  USB do doku Scorpio X3 61,00 PLN

Drukarki etykiet Honeywell

Intermec
PC23d 203

dpi

Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. 
Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 56 mm.
Max szerokość etykiet: 60 mm, Max. długość druku: 1727 mm.
Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 203 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: USB.

1215,00 PLN

Intermec
PC23d 300

dpi

Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. 
Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 54 mm.
Max szerokość etykiet: 60 mm, Max. długość druku: 900 mm.
Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, Zsim II, EPL2, DPL
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: USB.

1715,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC23d-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC23d-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC23d-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC23d-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC23d-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC23d-203dpi/(c166)/1
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Intermec
PC23d z

LCD 203dpi

Termiczna  drukarka  etykiet  Intermec.  Dedykowana  do  biur,  niewielkich  placówek  handlu  detalicznego,  aptek  itp.
Dodatkowo drukarka wyposażona w duży, graficzny wyświetlacz LCD z panelem sterującym, ruchomy czujnik etykiet oraz
zegar RTC.
Rozdzielczość głowicy: 203dpi. Max. szerokość druku: 56 mm.
Max szerokość etykiet: 60 mm, Max. długość druku: 1727 mm.
Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 203 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: USB.

1625,00 PLN

Intermec
PC23d z

LCD 300 dpi

Termiczna  drukarka  etykiet  Intermec.  Dedykowana  do  biur,  niewielkich  placówek  handlu  detalicznego,  aptek  itp.
Dodatkowo drukarka wyposażona w duży, graficzny wyświetlacz LCD z panelem sterującym, ruchomy czujnik etykiet oraz
zegar RTC.
Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 54 mm.
Max szerokość etykiet: 60 mm, Max. długość druku: 900 mm.
Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: USB.

2145,00 PLN

PC23d
akcesoria

Dodatkowe akcesoria do drukarek desktopowych Intermec serii PC23d

Kabel USB ↔ RS232 130,00 PLN

Dyspenser (nie wymaga udziału serwisu) 120,00 PLN

Moduł Ethernet (nie wymaga udziału serwisu) 530,00 PLN

Moduł WIFI (nie wymaga udziału serwisu) 530,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC23d-LCD-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC23d-LCD-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC23d-LCD-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC23d-LCD-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC23d-LCD-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC23d-LCD-203dpi/(c166)/1
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Honeywell
PC42t

Termiczna  i  termotransferowa  drukarka  etykiet  Honeywell.  Dedykowana  do  biur,  niewielkich  placówek  handlu
detalicznego, magazynów, itp.
Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Średnica  trzpienia  do kalek 2,54 cm (1 cal).
Pamięć podstawowa: 64 MB RAM i 64 MB FLASH. Prędkość druku: 100 mm/s. 
Język oprogramowania: IPL, EPL, ZPL
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.

Wersja z
portem USB
1014,00 PLN

Wersja z
portem USB,

RS232,
Ethernet

1224,00 PLN

Intermec
PC43d 203

dpi

Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp.
Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1727 mm.
Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 203 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: USB.

1410,00 PLN

Intermec
PC43d 300

dpi

Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp. 
Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm.
Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: USB.

1905,00 PLN

Intermec
PC43d z

LCD   203   dpi

Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp.
Dodatkowo drukarka wyposażona w ruchomy czujnik etykiet, wyświetlacz LCD i zegar RTC.
Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm.
Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: USB.

1740,00 PLN

Intermec
PC43d z

LCD 300 dpi

Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp.
Dodatkowo drukarka wyposażona w ruchomy czujnik etykiet, wyświetlacz LCD i zegar RTC.
Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm.
Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: USB.

2240,00 PLN

PC43d
akcesoria

Dodatkowe akcesoria do drukarek desktopowych Intermec serii PC43d:

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43d-LCD-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43d-LCD-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43d-LCD-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43d-LCD-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43d-LCD-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43d-LCD-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43d-LCD-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43d-LCD-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43d-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43d-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43d-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43d-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43d-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43d-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Honeywell-PC42t
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Honeywell-PC42t
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Kabel USB ↔ RS232 130,00 PLN

Dyspenser (nie wymaga udziału serwisu) 120,00 PLN

Moduł Ethernet (nie wymaga udziału serwisu) 530,00 PLN

Moduł Wifi ( nie wymaga udziału serwisu) 530,00 PLN

Nóż do etykiet (nie wymaga udziału serwisu) 775,00 PLN

Intermec
PC43t 203

dpi

Termotransferowa  /  termiczna  drukarka  etykiet  Intermec.  Dedykowana  do  biur,  niewielkich  placówek  handlu
detalicznego, magazynów, itp. 
Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1727 mm.
Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 203 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: USB.

1675,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43t-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43t-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43t-203dpi/(c166)/1
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Intermec
PC43t 300

dpi

Termotransferowa  /  termiczna  drukarka  etykiet  Intermec.  Dedykowana  do  biur,  niewielkich  placówek  handlu
detalicznego, magazynów, itp. 
Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm.
Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: USB.

2175,00 PLN

Intermec
PC43t z LCD

203 dpi

Termotransferowa  /  termiczna  drukarka  etykiet  Intermec.  Dedykowana  do  biur,  niewielkich  placówek  handlu
detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w ruchomy czujnik etykiet, wyświetlacz LCD i zegar RTC.
Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1727 mm.
Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 203 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: USB.

2010,00 PLN

Intermec
PC43t z LCD

300 dpi

Termotransferowa  /  termiczna  drukarka  etykiet  Intermec.  Dedykowana  do  biur,  niewielkich  placówek  handlu
detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w ruchomy czujnik etykiet.
Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 900 mm.
Pamięć podstawowa: 128 MB RAM i 128 MB FLASH , Prędkość druku: 152 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: USB.

2500,00 PLN

PC43t
akcesoria

Dodatkowe akcesoria do drukarek desktopowych Intermec serii PC43t

Kabel USB ↔ RS232 130,00 PLN

Dyspenser (nie wymaga udziału serwisu) 120,00 PLN

Moduł Ethernet (nie wymaga udziału serwisu) 530,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43t-LCD-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43t-LCD-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43t-LCD-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43t-LCD-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43t-LCD-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43t-LCD-203dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43t-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43t-300dpi/(c166)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Biurowe/Intermec-PC43t-300dpi/(c166)/1
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Moduł WiFi (nie wymaga udziału serwisu) 530,00 PLN

Nóż do etykiet (nie wymaga udziału serwisu) 760,00 PLN

Intermec
PD41 203

dpi DT

Termiczna drukarka etykiet Intermec. Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp.
Dodatkowo drukarka wyposażona w czujnik podania etykiety. 
Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1520 mm.
Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 150 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP.
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: RS232, Ethernet.

3585,00 PLN

Intermec
PD41 203

dpi TT

Termotransferowa  /  termiczna  drukarka  etykiet  Intermec.  Dedykowana  do  biur,  niewielkich  placówek  handlu
detalicznego, magazynów, itp.
Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028 mm.
Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 100 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP.
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: RS232, Ethernet.

3985,00 PLN

Intermec
PD41 300

dpi TT

Termotransferowa  /  termiczna  drukarka  etykiet  Intermec.  Dedykowana  do  biur,  niewielkich  placówek  handlu
detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w czujnik podania etykiety.
Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028 mm.
Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 100 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP.
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: RS232, Ethernet, port równoległy.

4870,00 PLN

Intermec
PD42 203

dpi TT

Termotransferowa  /  termiczna  drukarka  etykiet  Intermec.  Dedykowana  do  biur,  niewielkich  placówek  handlu
detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w wyświetlacz z panelem sterującym, czujnik podania
etykiety, 
Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1520.
Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 150 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP.
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: Ethernet, port równoległy.

4530,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD42-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD42-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD42-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD41-300dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD41-300dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD41-300dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD41-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD41-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD41-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD41-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD41-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD41-203dpi/(c168)/1


Cennik towarów handlowych Klientów  POSNET obowiązuje od: 18.03.2016 strona 67 z 91

Model Opis
Cena
Detal

Intermec
PD42 300

dpi TT

Termotransferowa  /  termiczna  drukarka  etykiet  Intermec.  Dedykowana  do  biur,  niewielkich  placówek  handlu
detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w wyświetlacz z panelem sterującym, czujnik podania
etykiety, 
Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028.
Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 100 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP.
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: Ethernet, port równoległy.

5415,00 PLN

Intermec
PD43 203

dpi DT

Termiczna drukarka etykiet Intermec.  Dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, magazynów, itp.
Dodatkowo drukarka wyposażona w wyświetlacz z panelem sterującym, czujnik podania etykiety, 
Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028.
Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 200 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP.
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: Ethernet.

3785,00 PLN

Intermec
PD43 203

dpi TT 

Termotransferowa  /  termiczna  drukarka  etykiet  Intermec.  Dedykowana  do  biur,  niewielkich  placówek  handlu
detalicznego, magazynów, itp. Dodatkowo drukarka wyposażona w wyświetlacz z panelem sterującym, czujnik podania
etykiety, 
Rozdzielczość głowicy: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028.
Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku: 200 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP.
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: Ethernet.

4165,00 PLN

Intermec
PD43 300

dpi TT 

Termotransferowa  /  termiczna drukarka  etykiet  Intermec.  Dedykowana  do  biur,  niedetalicznego,  magazynów,  itp.
Dodatkowo drukarka wyposażona w wyświetlacz z panelem sterującym, czujnik podania etykiety, 
Rozdzielczość głowicy: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max szerokość etykiet: 118 mm, Max. długość druku: 1028.
Pamięć podstawowa: 16 MB SDRAM i 8 MB FLASH , Prędkość druku:152 mm/s. 
Język oprogramowania: Fingerprint, Direct Print, IPL, ZSim II, EPL2, DPL, XML for SAP.
Oprogramowanie w standardzie: sterowniki drukarki Windows, program do edycji i drukowania etykiet: BarTender.
Porty komunikacyjne: Ethernet.

4610,00 PLN

Intermec – materiały eksploatacyjne
Intermec

Seria PC43t
Kalka woskowa, wymiary: 110mm x 300 metrów 60,00 PLN

Kalka woskowo-żywiczna, wymiary: 110mm x 300 mterów 75,00 PLN

Intermec
Seria

PD41/42/43
Kalka woskowa, wymiary: 110mm x 450 mterów 85,00 PLN

Kalka woskowo-żywiczna, wymiary: 110mm x 420 mterów 95,00 PLN

Drukarki etykiet
Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD43-43c-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD43-43c-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD43-43c-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD43-43c-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD43-43c-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD43-43c-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD43-43c-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD43-43c-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD43-43c-203dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD42-300dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD42-300dpi/(c168)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Drukarki-etykiet/Drukarki-Polprzemyslowe/Intermec-PD42-300dpi/(c168)/1
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Zebra
LP2824

Plus/TLP282
4 Plus

Termiczna/Termotransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. 
Rozdzielczość: 203dpi. Max. szerokości druku do 56mm. 
Drukarka wyposażona jest w 32-bitowy procesor RISC zapewniający szybsze formatowanie i wydruk pierwszej etykiety,
port szeregowy z automatycznym czujnikiem i dwa wbudowane języki programowania – EPL™ i ZPL®. 
Dostępne opcje: dodatkowa pamięć, Ethernet 10/100, dyspenser etykiet oraz obcinak paragonów, papieru i kartoników.

Wycena i
sprzedaż po

złożeniu
zapytania

Zebra
GC420D/T

Termiczna/Termotransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. 
Rozdzielczość: 203dpi. Max. szerokość druku: 104mm, Max szerokość etykiet: 108mm, 
Max. długość druku: 991mm. 
Pamięć podstawowa: 8MB SDRAM i 8MB FLASH, 
Prędkość druku: 102 mm/s. Język oprogramowania: EPL 2 i ZPL. 
Oprogramowanie w standardzie: Sterowniki drukarki Windows, ZebraDesigner.

Wycena i
sprzedaż po

złożeniu
zapytania

GK420d/t

Model GK zapewnia standardową szybkość druku do 127 mm na sekundę oraz szybki wydruk pierwszej etykiety. Drukarka
wyposażona jest standardowo w oba języki programowania EPL oraz ZPL. 

Metoda druku: GK420d - termiczna, GK420t – termotransferowa. Rozdzielczość: 203 dpi. 
Max. szerokość druku: 104 mm.
Max.  długość  druku:  990mm.  Pamięć  podstawowa:  8MB  SRAM  i  4MB  FLASH,  Prędkość  druku:  127mm/s.  Język
oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.

Wycena i
sprzedaż po

złożeniu
zapytania

GX420d/t

Zebra GX420 d/t to najlepsza w tej klasie stacjonarna drukarka termiczna/termotransferowa oferująca najbogatszy zestaw
funkcji.  Model  GX o podwyższonej  wydajności  zapewnia standardową szybkość druku do 152 mm na sekundę oraz
szybszy wydruk pierwszej etykiety. 

Metoda druku: GX420d - termiczna, GX420t – termotransferowa. Rozdzielczość: 203 dpi. 
Max. szerokość druku: 104 mm.
Max.  długość  druku:  990mm.  Pamięć  podstawowa:  8MB  SRAM  i  4MB  FLASH,  Prędkość  druku:  152mm/s.  Język
oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.

Wycena i
sprzedaż po

złożeniu
zapytania

GX430t

Zebra GX430t to najlepsza w tej klasie stacjonarna drukarka termotransferowa oferująca najbogatszy zestaw funkcji.
Model ten zapewnia standardową szybkość druku do 102 mm na sekundę, rozdzielczość 300dpi oraz szybszy wydruk
pierwszej etykiety.

Metoda druku: termotransferowa. Rozdzielczość: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm.
Max.  długość  druku:  990mm.  Pamięć  podstawowa:  8MB  SRAM  i  4MB  FLASH,  Prędkość  druku:  102mm/s.  Język
oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner. 

Wycena i
sprzedaż po

złożeniu
zapytania

Zebra ZT220

Drukarka półprzemysłowa ZPL. Rozdzielczość:  203/300dpi, maksymalna szybkość wydruku:  152mm/sek, maksymalna
szerokość  etykiet:  114mm,  maksymalna  szerokość  wydruku:  104mm,  pamięć:  128MB  SDRAM,  128MB  Flash,  port
szeregowy, USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy, ruchomy czujnik pozycji etykiet. Język programowania:
XML lub ZPL. 
Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.

Wycena i
sprzedaż po

złożeniu
zapytania

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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Zebra ZT230

Drukarka półprzemysłowa ZPL. Rozdzielczość:  203/300dpi, maksymalna szybkość wydruku:  152mm/sek, maksymalna
szerokość  etykiet:  114mm,  maksymalna  szerokość  wydruku:  104mm, pamięć:  128MB  SDRAM,  128MB  Flash,  port
szeregowy, USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z wyświetlaczem,ruchomy czujnik pozycji etykiet, w pełni
metalowa obudowa . Język programowania: XML lub ZPL . 
Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.

Wycena i
sprzedaż po

złożeniu
zapytania

Drukarki kart

Zebra ZXP
S1 Single

Side

Drukarka ZXP S1 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True
Colours  ix.  Drukarka  kart  ZXP  S1  charakteryzuje  się  duża  szybkością  wydruku oraz  wysoką  jakością  obrazu.
Kompaktowa i  łatwa w użyciu  i  eksploatacji,  wykorzystuje taśmy Load-N-Go,  wyświetlacz operatora  LCD,  wymaga
niewiele treningu w celu optymalizacji  czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji  kodowania, łącznie z PC/SC i
EMV (certyfikat kodowania kart  inteligentnych),  przez  port USB i Ethernet.  ZXP S3 Single Side oferuje  drukowanie
jednej strony karty w wysokiej jakości kolorowych lub monochromatycznych obrazów z różnych aplikacji, w tym: kart
ID, kart kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych. 
Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix, mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go,
sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-znakowy, rozdzielczość druku 300dpi, 32MB
pamięci standardowej.

Wycena i
sprzedaż po

złożeniu
zapytania

Zebra ZXP
S3 Single

Side

Drukarka ZXP S3 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True
Colours  ix.  Drukarka  kart  ZXP  S3  charakteryzuje  się  duża  szybkością  wydruku oraz  wysoką  jakością  obrazu.
Kompaktowa i  łatwa w użyciu  i  eksploatacji,  wykorzystuje taśmy Load-N-Go,  wyświetlacz operatora  LCD,  wymaga
niewiele treningu w celu optymalizacji  czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji  kodowania, łącznie z PC/SC i
EMV (certyfikat kodowania kart  inteligentnych),  przez  port USB i Ethernet.  ZXP S3 Single Side oferuje  drukowanie
jednej strony karty w wysokiej jakości kolorowych lub monochromatycznych obrazów z różnych aplikacji, w tym: kart
ID, kart kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych. 
Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix,  mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go,
sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-znakowy, rozdzielczość druku 300dpi, 32MB
pamięci standardowej.

Wycena i
sprzedaż po

złożeniu
zapytania

Zebra ZXP
S3 Dual Side

Drukarka ZXP S3 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True
Colours  ix.  Drukarka  kart  ZXP  S3  charakteryzuje  się  dużą  szybkością  wydruku oraz  wysoką  jakością  obrazu.
Kompaktowa i  łatwa w użyciu  i  eksploatacji,  wykorzystuje taśmy Load-N-Go,  wyświetlacz operatora  LCD,  wymaga
niewiele treningu w celu optymalizacji  czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji  kodowania, łącznie z PC/SC i
EMV (certyfikat kodowania kart inteligentnych), przez port USB i Ethernet. ZXP S3 Dual Side oferuje drukowanie dwóch
stron karty w wysokiej jakości kolorowych lub monochromatycznych obrazów z różnych aplikacji, w tym: kart ID, kart
kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych. 
Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix,  mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go,
sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-znakowy, rozdzielczość druku 300dpi, 32MB
pamięci standardowej.

Wycena i
sprzedaż po

złożeniu
zapytania

CardStudio

Zebra ZMotif  CardStudio jest łatwym w obsłudze, profesjonalnym programem do projektowania kart. Za pomocą tego
programu możliwe jest tworzenie prostych lub złożonych projektów. CardStudio oferuje wersję dla każdej aplikacji w trzech
wersjach: Classic, Standard oraz Professional.
ZMotif CardStudio współpracuje z wszystkimi drukarkami kart Zebra.

Wycena i
sprzedaż po

złożeniu
zapytania

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 



Cennik towarów handlowych Klientów  POSNET obowiązuje od: 18.03.2016 strona 70 z 91

Model Opis
Cena
Detal

Weryfikatory cen POSNET

Weryfikator
cen Werion

Weryfikator cen WeriOn to nowoczesne urządzenie w wytrzymałej obudowie, łączące funkcje urządzeń multimedialnych
ze standardową sprawdzarką cen. Posiada duży, czytelny, dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości do prezezntacji zdjęc,
filmów,  składu  surowcowego  towarów  i  biuletynów  reklamowych.  Werion  to  również  wielofunkcyjny,  multimedialny  i
interaktywny kanał komunikacji z klientem.
Urządzenie WeriOn jest dostępne w dwóch wersjach: z modułem do odczytu kodów 1D (w kolorze srebnym) i modułem do
odczytu kodów 1D i 2D- typu Area Imager (w kolorze czarnym)

System Operacyjny : Android
Baza towarów: nieograniczona (praca on-line)
Ekran: pojemnościowy panel dotykowy, 16 milionów kolorów, 7 cali 16:9
Rozdzielczość ekranu : 800 x 480 pixeli
Rodzaj czytnika: Laser jednoliniowy lub Area Imager
Komunikacja : Ethernet , WiFi
Zasilanie: zasilacz sieciowy (20-30V; 1-0,6 A), moduł PoE
Wymiary: 202x232x74 mm
sposób montażu: na ścianę ( w zestawie znajduje się element mocujący)

Wycena przedstawiona jest przy wersji urządzenia wraz z modułem podstawowym aplikacji „WeriON Konfiguracja”
Zestaw zawiera :urządzenie, zasilacz, moduł PoE

Zestaw
wersja

1D(laser)
1899,00 PLN

Zestaw
wersja 1D

(area imager)
1949,00

PLN

Zestaw 
wersja 2D

2499,00 PL

Aktualizacja
licencji
WeriOn
1D( area
imager)

Licencja aktualizująca WeriOn 1D (area imager) do wersji odczytującej kody PDF 417 oraz 2D 373,00 PLN

Licencja
modułów

dodatkowych
aplikacji
WeriOn

Konfiguracja8

sprze. aktu.

Gazetka elektroniczna i promocje 95,0
0

PLN

19,00
PLN

Moduł podstawowy 0,00
PLN

95,00
PLN

Pasek SCROLL 35,0
0

PLN

7,00
PLN

Reklamy obrazki i video 65,0
0

PLN

13,00
PLN

8 Każdy zakupiony moduł dodatkowy może być aktualizowany przez rok od daty zakupu bezpłatnie.
Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Weryfikatory-cen/Weryfikatory-cen/Weryfikator-cen-WeriON/(c6139)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Weryfikatory-cen/Weryfikatory-cen/Weryfikator-cen-WeriON/(c6139)/1
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System lojalnościowy 95,0
0

PLN

19,00
PLN

Posnet Veri
Basic

Wyświetlacz 2x16 znaków, szybki  i  niezawodny skaner, estetyczna i  bardzo trwała łatwa do zamontowania obudowa.
Interfejs RS 232 podłączany do komputera bądź kasy fiskalnej daje możliwość szeregowego połączenia do 10 innych
weryfikatorów w sieci. Odczyt danych z bazy towarowej urządzenia fiskalnego bądź komputera zaplecza sklepowego,
kompatybilny z systemami stosowanymi na rynku. W przerwach między odczytami wyświetla dowolne teksty reklamowe.

1410,00 PLN

Wagi elektroniczne Digi - kontrolne

DS-673DR

Waga  kontrolna  DS-673DR  wyróżnia  się  bardzo  łatwą  obsługą,  wysoką  jakością  wykonania  oraz  czytelnym
wyświetlaczem z  możliwością  regulacji  kontrastu.  Dwuzakresowość  ważenia  oraz  możliwość  pracy  w  ujemnych
temperaturach czyni to urządzenie uniwersalnym w wielu zastosowaniach. Dodatkowo można je doposażyć w nakładkę
ochronną ze stali nierdzewnej oraz akumulator, 
Zakres ważenia: 1,5/3kg, 3/6kg, 6/15kg, 15/30kg, 
Opcje: szalka ze stali nierdzewnej oraz akumulator.

DS-673DR
590,00 PLN

DS-673SS

Waga  kontrolna,  dedykowana  do  zakładów  przemysłowych,  o  dużej  wilgotności  powietrza  i  dużym  zapyleniu.
Wyposażona  w  jednostronny  wyświetlacz  LED umieszczony  w  obudowie  wagi.  Waga  zasilana  jest  sieciowo  lub
akumulatorowo (opcja). 
Obudowa wagi oraz szalka o wymiarze 245x198,5mm wykonane są ze stali nierdzewnej. 
Wagi te posiadają stopień szczelności IP-68, funkcję automatycznego wyłączania oraz funkcję wielokrotnego tarowania. 
Zakres ważenia: 3/6kg, 6/15kg, 
Opcje: akumulator.

DS-673SS
890,00 PL

DS-676

Elektroniczna waga kontrolna, łącząca w sobie wysokiej klasy parametry techniczne oraz walory użytkowe. 
Urządzenie  o  wszechstronnych  możliwościach  zastosowania,  które  dodatkowo  można  doposażyć  w  dużą  szalkę  o
wymiarach 310(S)x224(G)mm.
Najważniejsze cechy produktu: podwójny zakres ważenia, dwustronny, wysokokontrastowy wyświetlacz LCD, zasilanie
sieciowe  lub  bateryjne  (ok.  300  godzin  pracy  przy  użyciu  baterii),  funkcja  automatycznego  wyłączania,  wskaźnik
wyczerpania akumulatora, szeroka gama nośności.
Zakres ważenia: 3/6kg, 6/15kg,
Dostępne wersje:
DS-676DR – waga płaska
DS-676H – waga wisząca (model dostępny na zamówienie); 
Opcje: Dodatkowa, większa szalka 310(S)x224(G

DS-676DR
490,00 PLN

DS-676H
1100,00 PLN

Wagi elektroniczne Digi - kalkulacyjne

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kontrolne/Waga-DS-676H/(c1980)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kontrolne/Waga-DS-676DR/(c1980)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kontrolne/Waga-DS-676DR/(c1980)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kontrolne/Waga-DS-673SS/(c1980)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kontrolne/Waga-DS-673DR/(c1980)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Weryfikatory-cen/Weryfikatory-cen/Weryfikator-cen-Veri-Basic2/(c6139)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Weryfikatory-cen/Weryfikatory-cen/Weryfikator-cen-Veri-Basic2/(c6139)/1
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DS-782

Dwuzakresowa waga kalkulacyjna wyposażona w dwustronne, podświetlane wyświetlacze LCD, interfejs RS232-C do
współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem,  14 klawiszy szybkiego dostępu,  szalka o wymiarze 320x245 mm
wykonana ze stali nierdzewnej. Waga może być zasilana sieciowo lub akumulatorowo (opcja). Dostępne opcje: obudowa
w kolorach - jasny szary lub czarny.
Zakres ważenia 6/15kg, 
Dostępne wersje:
DS-782B – waga bez wysięgnika; 
DS-782P – waga z wysięgnikiem.
Opcja: akumulator.

DS-782B
920,00 PLN

DS-782P
1090,00 PLN

DS-700

Dwuzakresowa waga kalkulacyjna DIGI serii DS-700 poza tradycyjnymi zastosowaniami w sklepach, doskonale  nadaje
się również do pracy na zewnątrz. Nieduże rozmiary, ergonomiczny kształt oraz możliwość zasilania bateryjnego (do
500h) zwiększa mobilność tego urządzenia, pozwalając na wszechstronne zastosowania. Szalka o wymiarze 293x200
mm wykonana ze stali nierdzewnej 
Zakres ważenia 6/15kg, 
Dostępne wersje:
DS-700BR – waga bez wysięgnika 
DS-700PR – waga z wysięgnikiem 

DS-700BR
730,00 PLN
DS-700PR
800,00 PLN

DS-781

Dwuzakresowa waga kalkulacyjna, przeznaczona do małych i średnich placówek handlowych. Wyposażona w czytelny,
wyświetlacz LCD oraz port RS do współpracy z kasami fiskalnymi. Posiada 14 klawiszy szybkiego dostępu. Szalka o
wymiarze 320x245 mm ze stali nierdzewnej. Zasilanie sieciowe, opcjonalnie – bateria typu C. 
Zakres ważenia - 6/15kg. (na zamówienie - 15/30kg) 
Dostępne wersje:
DS-7  81   BR – waga bez wysięgnika 
DS-7  81   PR – waga z wysięgnikiem 

DS-781 BR
840,00 PLN
DS-781 PR
940,00 PLN

DS-700E

Dwuzakresowa waga kalkulacyjna, przeznaczona do małych i średnich placówek handlowych. Wyposażona w czytelny,
dwustronny  wyświetlacz  LED oraz  port  RS do  współpracy  z  kasami  fiskalnymi.  Posiada 8  klawiszy  szybkiego
dostępu.  Szalka  o  wymiarze  293x200  mm  wykonana  ze  stali  nierdzewnej.  Zasilanie  sieciowe,  opcjonalnie  -
akumulatorowe. 
Zakres ważenia - 6/15kg. (na zamówienie - 3/6kg) 
Dostępne wersje:
DS-700E BR – waga bez wysięgnika 
DS-700E PR – waga z wysięgnikiem 
Opcje: akumulator.

DS-700E BR
790,00 PLN
DS-700E PR
890,00 PLN

Wagi elektroniczne Digi - platformowe

DS-560AP/S-
GA

Dwuzakresowa waga platformowa.  Wyposażona w  czytelny wyświetlacz LED z możliwością regulacji  intensywności
świecenia oraz  szalkę wykonaną ze stali  nierdzewnej.  Zasilana sieciowo lub akumulatorowo (jako opcja).  Posiada
funkcję automatycznego wyłączania oraz wskaźnik niskiego napięcia akumulatora, a także funkcję wielokrotnego
tarowania. 
Zakres ważenia: 60/150 kg 
Dostępne wersje:
DS560AP – rozmiar szalki 380x380mm 

DS-560 AP
950,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-platformowe/Waga-DS-560/(c1982)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-platformowe/Waga-DS-560/(c1982)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kalkulacyjne/Waga-DS-700EP/(c1981)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kalkulacyjne/Waga-DS-700EB/(c1981)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kalkulacyjne/Waga-DS-700EP/(c1981)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kalkulacyjne/Waga-DS-700EP/(c1981)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kalkulacyjne/Waga-DS-700EP/(c1981)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kalkulacyjne/Waga-DS-700EB/(c1981)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kalkulacyjne/Waga-DS-700EB/(c1981)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kalkulacyjne/Waga-DS-700EB/(c1981)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kalkulacyjne/Waga-DS-700PR/(c1981)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kalkulacyjne/Waga-DS-700BR/(c1981)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kalkulacyjne/Waga-DS-782P/(c1981)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-kalkulacyjne/Waga-DS-782B/(c1981)/1
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Wagi elektroniczne Digi - etykietujące

SM-100

Seria wag etykietujących charakteryzuje się dwuzakresowością, dużą pamięcią 2 MB – 9000 kodów PLU (rozszerzenie
do 4 MB lub 8 MB w opcji) Posiada interfejsy RS 232 oraz Ethernet, a opcjonalnie może być wyposażona w Wireless RF
IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa. Ponadto waga posiada segmentowy  wyświetlacz LED. Wagi serii SM-100
umożliwiają drukowanie etykiet o maksymalnych rozmiarach 60mm (szer.) do 220 mm (długość). Dodatkowo posiadają
możliwość  pracy  w  trybie  pre-pack  (ważenie  automatyczne)  oraz  wydruku  etykiety  zbiorczej.  Na  etykietach  można
drukować wszelkie dane dotyczące towaru takie jak m.in.: nazwa, masa, cena za kilogram, należność, kod kreskowy, daty
produkcji,  sprzedaży oraz przydatności  do spożycia,  informacje dotyczące identyfikacji  pochodzenia  produktu,  napisy
reklamowe, składniki, logo firmy, a także rysunki, ramki, znaki inspekcji weterynaryjnej itp. (3 linijki tekstu dla jednego pola
tekstowego). W standardzie dostępnych jest 16 formatów etykiet oraz 99 dowolnych formatów. Drukarka wyróżnia się
dużą szybkością drukowania etykiet wynoszącą 80 mm/sek. 
Zakres ważenia: 6/15kg (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg);
Dostępne wersje:
SM-100B – płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi.
SM-100P – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku.
SM-100EV – z klawiaturą umieszczona na wysięgniku.
Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć na kody PLU 4 MB lub 8 MB

SM-100B
2590,00 PLN

SM-100P
2790,00 PLN
SM-100EV

2990,00 PLN

SM-100 Plus

Wagi SM-100 z oznaczeniem Plus posiadają wszystkie funkcjonalności modelu SM-100, a ponadto wyposażone są w
wyświetlacz graficzny.
Zakres ważenia: 6/15kg (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg);
Dostępne wersje:
SM-100B Plus – płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi
SM-100P Plus – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku
SM-100EV Plus – z klawiaturą umieszczona na wysięgniku
SM-100BS – 72 Plus – z klawiatura samoobsługową, 72 klawisze bezpośredniego dostępu
SM-100H Plus – wisząca.
Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć na kody PLU 4 MB lub 8 MB

SM-100B
Plus

3190,00 PLN
SM-100P

Plus
3390,00 PLN
SM-100EV

Plus
3490,00 PLN
SM-100BS-

72 Plus
3690,00 PLN

SM-100H
Plus

4180,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-etykietujace/Waga-SM-100-Plus/(c1983)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-etykietujace/Waga-SM-100/(c1983)/1/(limit)/20/(formParams)/1
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SM-100 CS 

Wagi SM-100 z  oznaczeniem CS posiadają wszystkie funkcjonalności  modelu SM-100 a ponadto wyposażone są w
kasetowy mechanizm drukujący, wyświetlacz segmentowy LED lub wyświetlacz graficzny (wersja Plus). Wyróżnia je
prosta i szybka zmiana etykiet oraz niskie koszty eksploatacji.
Zakres ważenia: 6/15kg (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg);
Dostępne wersje:
SM-100B CS – płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi
SM-100P CS – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku
SM-100B CS Plus – płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi, graficzne wyświetlacz
SM-100P CS Plus – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku, graficzne wyświetlacze.
Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć na kody PLU 4 MB lub 8 MB

SM-100B CS
2740,00 PLN
SM-100P CS
2940,00 PLN
SM-100B CS

Plus
3190,00 PLN
SM-100P CS

Plus
3390,00 PLN

SM-120 LL

Wagi SM-120 LL wyposażone  w mechanizm drukujący LINER LESS,  gwarantujący prostą i szybką zmianę etykiet oraz
znaczne obniżenie kosztów materiałów eksploatacyjnych, dzięki  zastosowaniu  wydruku na etykietach ciągłych,  bez
podkładu. Zastosowanie automatycznego mechanizmu ucinającego, a także  funkcja autowymiarowania  , dostosowująca
rozmiar etykiety do rzeczywistej ilości drukowanych danych, ogranicza  liczbę zmarnowanych etykiet nawet do 30  %.
Komunikację  ułatwiają  interfejsy  RS232 oraz  Ethernet,   opcjonalnie  Wireless  RF IEEE 802.11b .  Wyświetlacz  LCD
podświetlany dla klienta i operatora. Pamięć 2MB, z możliwością rozszerzenia do 32GB max...
Zakres ważenia: 6/15 kg (na zamówienie – 3/6kg, 15/30kg)
Dostępne wersje:
SM-120LL B -  płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi
SM-120LL EV - z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku

SM-120LL B
4090,00 PLN

SM-120LL
EV

4290,00 PLN

SM-500M 

Wagi  SM-500M  wyposażone  są  w  kasetowy  mechanizm drukujący  z  głowicą  termiczną  o  dużej  trwałości.
Komunikację  ułatwiają  interfejsy  RS232 oraz  Ethernet,  a  opcjonalnie  Wireless  RF  IEEE  802.11b  –  łączność
bezprzewodowa. Możliwy jest wydruk etykiet o maksymalnych rozmiarach 80mm (szer.) do 220mm (dł). Dodatkowo wagi
posiadają możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne)  oraz wydruku etykiety zbiorczej.  Na etykietach
można drukować  wszelkie  dane dotyczące towaru  takie  jak  m.in.:  nazwa,  masa,  cena  za  kilogram,  należność,  kod
kreskowy,  daty  produkcji,  sprzedaży  oraz  przydatności  do  spożycia,  informacje  dotyczące  identyfikacji  pochodzenia
produktu, napisy reklamowe, składniki, logo firmy, a także rysunki, ramki, znaki inspekcji weterynaryjnej itp. (3 linijki tekstu
dla jednego pola tekstowego). W standardzie dostępnych jest 16 formatów etykiet oraz 99 dowolnych formatów. 
Zakres ważenia: 6/15kg (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg);
Dostępne wersje:
SM-500M EB – płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi
SM-500M EP – z wysięgnikiem, wyświetlacze umieszczone na wysięgniku
SM-500M BS – z klawiatura samoobsługową, 96 klawiszy bezpośredniego dostępu.
SM-500M H – wisząca
Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć 10MB 

SM-500M EB
1290,00 EUR
SM-500M EP
1390,00 EUR

SM-500M
BS-96

1500,00 EU

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-etykietujace/Waga-SM-500M/(c1983)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-etykietujace/Waga-SM-100CS/(c1983)/1/(limit)/20/(formParams)/1
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SM-5100

Wagi SM-5100 przeznaczone są dla klientów poszukujących innowacyjnych a zarazem sprawdzonych rozwiązań.  Są
kontynuacją  popularnych serii  wag etykietujących,  SM-100,  lecz w  bardziej  nowoczesnym designie.  Mają  możliwość
podłączenia do systemu komputerowego za  pomocą interfejsów  Ethernet (standard),  RS232(standard)  a opcjonalnie
Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa. Posiadają pamięć 2MB do 7000 PLU, możliwość drukowania
etykiet  o  szerokości  do  60mm.  Posiadają  podświetlane  wyświetlacze  LCD,  umożliwiające  wyświetlanie  napisów
reklamowych, trwały i niezawodny  mechanizm kasetowy. Na szczególną uwagę zasługuje obudowa wagi wykonana z
tworzywa ułatwiającego usunięcie naklejonych etykiet. 
Zakres ważenia: 6/15kg (na zamówienie - 3/6kg, 15/30kg);
Dostępne wersje:
SM-5100B – płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi
SM-5100P – z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku
SM-5100EV – z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku.
SM-5100EV BS – z klawiaturą samoobsługową, 72 lub 120 klawiszy bezpośredniego dostępu.
Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa.

SM-5100B
3890,00 PLN

SM-5100P
3900,00 PLN
SM-5100EV
4090,00 PLN
SM-5100EV

BS
tel.

Wagi elektroniczne Digi - multimedialne wagi
etykietujące 

SM-5500 

Wagi SM-5500 opierają się na  technologii PC. Nowoczesne rozwiązanie realizujące w jednym miejscu wiele ważnych
funkcji  istotnych  w  procesie  obsługi  klienta  (ważenie,  etykietowanie,  drukowanie,  reklama  i  promocja  produktów).
Wyposażone w ruchomy wyświetlacz operatora z ekranem dotykowym, wodoodporną klawiaturę, wyświetlacz klienta w
kilku wersjach kolorystycznych. Współpracują z elektronicznymi cenówkami e-Lebel Jr i InfoCard. 
Procesor iMX31; Pamięć - standard - 256RAM/512DDRAM (opcja); Dysk twardy 4GB
Wymiary etykiety: 80mmx240mm. Interfejsy: Ethernet, RS232x2, PS2, USB v2.0. 
Zakres ważenia: 6/15kg 
Dostępne wersje:
SM-5500B – waga bez wysięgnika
SM-5500P – waga z wysięgnikiem
SM-5500EV – waga z klawiaturą na wysięgniku
SM-5500EVP – waga z klawiaturą na wysięgniku i dodatkową drukarką
SM-5500EV EL – waga z klawiaturą na wysięgniku z transparentnym wyświetlaczem ELEXY oraz dodatkową drukarką
Opcja: skaner kodów kreskowych, drukarka termiczna, interfejs radiowy WiFi.

SM-5500B
2140,00 EUR

SM-5500P
2270,00 EUR
SM-5500EV

2330,00 EUR
SM-5500EVP
2600,00 EUR
SM-5500EV

EL
tel.

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-multimedialne/Waga-SM-5500/(c370)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-etykietujace/Waga-SM-5100/(c1983)/1/(limit)/20/(formParams)/1


Cennik towarów handlowych Klientów  POSNET obowiązuje od: 18.03.2016 strona 76 z 91

Model Opis
Cena
Detal

SM-5500P
Plus

Waga etykietująca SM-5500P Plus zachowuje wszelkie funkcjonalności wag serii SM-5500, a ponadto wyposażona jest w
duży wyświetlacz Klienta. Jest to zintegrowany z obudową monitor  12.1" TFT SVGA LCD. Waga jest wyposażona w
wodoodporną klawiaturę.  Łatwy demontaż umożliwia szybkie i  dokładne czyszczenie, co pozwala na podwyższenie
standardów higieny stanowiska ważącego. Współpracują z elektronicznymi cenówkami e-Lebel Jr i InfoCard. 
Procesor iMX31; Pamięć - standard - 256RAM/512DDRAM (opcja); Dysk twardy 4GB
Wymiary etykiety: 80mmx240mm. Interfejsy: Ethernet, RS232x2, PS2, USB v2.0. 
Zakres ważenia: 6/15kg 
Dostępne wersje:
SM-5500P Plus – waga z ekranem dotykowym na wysięgniku i dużym wyświetlaczem Klienta
Opcja: skaner kodów kreskowych, drukarka termiczna, interfejs radiowy WiFi.

SM-5500P
Plus
tel.

SM-5000BS

Wagi  SM-5000BS opierają  się  na  technologii  PC.  Oprócz standardowych operacji  ważenia i  etykietowania towarów
umożliwiają również na wykorzystanie szeregu instrumentów promocji, pozwalających na lepszą i sprawniejszą obsługę
konsumentów. Wyposażone są w dotykowy wyświetlacz 12,1'. Współpracują z elektronicznymi cenówkami e-Lebel Jr i
InfoCard. 
Pamięć - standard - 2GB, z możliwością rozszerzenia do 4MB. Wymiary etykiety - 80mmx240mm. 
Interfejsy - Ethernet, RS232x2, PS2, USB v2.0. 
Zakres ważenia: 6/15kg 
Dostępne wersje:
SM-5000BS – waga samoobsługowa.
Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa.

SM-5000BS
3000,00 EUR

Stanowisko POS z wagą Digi

RM-5800

Stanowisko kasowe POS z wagą RM-5800. Połączenie wagi, komputera i monitora z  ekranem dotykowym LCD TFT
8,4”. Wyposażone w wyświetlacz Klienta 20x2 VFD. Procesor Intel Atom (1,6GHz, L2512kB), Pamięć - 1xDDR – 533
(max 2GB). Zintegrowane: karta graficzna, karta dźwiękowa. 
Pracuje  w  oparciu  o  systemy:  Windows  lub  Linux. Współpracuje  z  większością  programów  sprzedażowych.
Opcjonalne dostępna jest drukarka termiczna (model RM-5800II) do wydruku na przykład faktur, bonów promocyjnych
itp.
Posiada wodoodporną i łatwą w demontażu klawiaturę. 
Interfejsy: 4xUSB (1.1 i 2.0), 2xPS2, 1xVGA, 3xCOM, 1xLAN, 1xRJ-11. 
Zakres ważenia: 6/15kg 
Dostępne wersje:
RM5800
RM5800II – wersja z drukarką termiczną z mechanizmem tnącym
Opcja: Model RM-5800II – waga z drukarką termiczną z mechanizmem tnącym 
(Szerokość wydruku: 72mm, Szerokość papieru: 80mm, Szybkość wydruku: max. 220mm/s, Rozdzielczość: 8 dot/mm).

RM-5800
2640,00 EUR

RM-5800II
2890,00 EUR

Wagi elektroniczne Digi – na boksy kasowe

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Stanowisko-POS-z-waga/Waga-RM-5800/(c370)/1/(c371)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-multimedialne/Waga-SM-5000BS/(c370)/1/(limit)/20/(formParams)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-multimedialne/Waga-SM-5500P-Plus/(c370)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-multimedialne/Waga-SM-5500P-Plus/(c370)/1
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DS-980

Wagi  DS-980  przystosowane  są  do  pracy  na  stanowiskach  kasowych.  Zintegrowane  ze  skanerem  mogą  pełnić
podwójną rolę – wagi oraz skanera. 
Cechy  charakterystyczne:  dwudziałkowość,  interfejs  RS-232C do  współpracy  z  kasami  fiskalnymi  lub  komputerem,
czytelne wyświetlacze LCD, krótki czas stabilizacji: 0.5 do 0.7 sekundy. 
Modułowa  budowa  wagi  umożliwia  elastyczne  dopasowanie  do  stanowiska  kasowego  oraz  w  zależności  od  wersji
instalację większości  skanerów.  Dodatkowym wyposażeniem jest  kosz montażowy ze stali  nierdzewnej (do modeli
DS980FS I ES).
Zakres ważenia: 6/15kg 
Dostępne wersje:
DS-980ES – bez możliwości zastosowania skanera 
DS-980FS – przystosowana do zamontowania większości skanerów, m.in. Metrologic HORIZON, QUANTUM 
DS-980S-YC – z platformą wolnostojącą o wymiarach szalki: 341x284mm 
DS-980PS – przystosowana do wbudowania skanerów m.in. Metrologic STRATOS.
Opcja: kosz montażowy ze stali nierdzewnej (do modeli DS980FS I ES)

DS-980FS
1850,00 PLN

DS-980ES
1850,00 PLN
DS-980S-YC
1970,00 PLN

DS-980PS
1850,00 PLN

Wagi do integracji z kasami POSNET

DS-1
(wersja

kolorowa)

Waga  przeznaczona do integracji z kasami: REVO, NEO XL, NEO XL Plus, ERGO.
Dostępne kolory:biały w standardzie.
Opcjonalnie kolory: grafitowy/ limonkowa zieleń / słoneczny żółty/ ognista czerwień/ błekit oceanu/ elegancki fiolet.

Wymiary wagi zintegrowanej: 288x67x208 mm (+5 mm wysokości - regulacja nóżek)

Wersja stand.
399,00 PLN
Wersja kolor
449,00 PLN

Szuflady na pieniądze

Szuflada
Posnet SKL

Mechanika: parametry konstrukcji szuflady i zastosowane materiały dobrano pod kątem pracy w punktach sprzedaży o
bardzo dużym natężeniu ruchu. Popularnie stosowane w szufladach łożyska zastąpiono znacznie trwalszymi stalowymi
prowadnicami kulkowymi. Dzięki temu wózek w szufladzie porusza się precyzyjnie i cicho.
Sterowanie: szuflada może pracować w dwóch konfiguracjach: otwieranie poleceniem z kasy,  otwieranie za pomocą
klucza (również możliwość otwierania awaryjnego). Dzięki sterowaniu impulsem z zakresu 5 – 12 V, 0,7 A o minimalnym
czasie trwania 300ms, szuflada współpracuje z większością dostępnych na rynku urządzeń.9 
Wersja MCD (dedykowana do TH230+) - sterowanie impulsem 24V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms
Ergonomia: zastosowane  dwupoziomowe  przegrody  na  banknoty  pozwoliły  zmniejszyć  rozmiary  szuflady  bez
jednoczesnego ograniczania jej  funkcjonalności  (łącznie 8 przegródek na banknoty i  9 na bilon).  Szczelina wrzutowa
ułatwia przechowywanie kuponów lub kuponów rabatowych. Szuflada dostosowana jest do waluty PLN i EURO. Wraz z
dodatkowymi akcesoriami (opcjonalne metalowe uchwyty) szufladę można również swobodnie zamontować pod blatem
stołu lub biurka. 
Kolorystyka: jasna lub ciemna. Wymiary: (szer x wys x gł) – 415x130x417mm.

340,00 PLN
Wersja MCD
(do TH230+)
360,00 PLN

Komplet 
mocowań do 
szuflady 
POSNET SKL

Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL. 70,00 PLN

9 Urządzenia Posnet Thermal (z wersją oprogramowania od 1.01 do 1.04), Bingo, ECR oraz Perfekt mogą pracować z szufladą tylko w opcji otwierania z klucza – bez sterowania automatycznego. W urządzeniach fiskalnych Posnet, w których istnieje możliwość programowej regulacji impulsu 
otwierającego szufladę, należy ustawić go na maksimum.

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Akcesoria-do-urzadzen-fiskalnych/Wsporniki-mocowania-szuflady-SKL/(c339)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Akcesoria-do-urzadzen-fiskalnych/Wsporniki-mocowania-szuflady-SKL/(c339)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Akcesoria-do-urzadzen-fiskalnych/Wsporniki-mocowania-szuflady-SKL/(c339)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Szuflady/Szuflady/Szuflada-Posnet-SKL/(c373)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Szuflady/Szuflady/Szuflada-Posnet-SKL/(c373)/1
http://www.posnet.com/Produkty-POSNET/Wagi/Modele-wag/Wagi-na-boksy-kasowe/Waga-DS-980/(c370)/1/(c329)/1/(c371)/1/(limit)/20/(formParams)/1
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Szuflada
MK350

Mechanika: parametry konstrukcji szuflady i zastosowane materiały dobrano pod kątem pracy w punktach sprzedaży o
bardzo dużym natężeniu ruchu. Popularnie stosowane w szufladach łożyska zastąpiono znacznie trwalszymi stalowymi
prowadnicami kulkowymi. Dzięki temu wózek w szufladzie porusza się precyzyjnie i cicho.
Sterowanie: szuflada może pracować w dwóch konfiguracjach: otwieranie poleceniem z kasy,  otwieranie za pomocą
klucza (również możliwość otwierania awaryjnego poprzez otwór w spodzie obudowy).  Dzięki  sterowaniu impulsem o
napięciu 24V doskonale współpracuje z drukarkami fiskalnymi Posnet Thermal HD i Thermal XL oraz kasami fiskalnymi
NEO XL, a interfejs przewodu RJ12 zapewnia łatwość podłączenia do urządzenia fiskalnego.
Ergonomia: 4 przegródki na banknoty oraz 8 przegródek na bilon w wyjmowanym pojemniku. Szczelina wrzutowa ułatwia
przechowywanie kuponów lub kuponów rabatowych. Szuflada dostosowana jest do waluty PLN i EURO. 
Kolorystyka: ciemna. Wymiary: (szer x wys x gł) – 350x90x405mm.

199,00 PLN

wkład do 
szuflady 

kompletny wkład do szuflady  MK350 ( banknoty 4, bilon 8) 100,00 PLN

łapka do 
banknotów 

łapka/docisk 4,00 PLN

sprężyna 
docisku

sprężyna , uzupełniająca docisk 2,00 PLN

zamek  do 
szuflady

zamek do szuflady kasowej 30,00 PLN

łożysko do 
szuflady 

łozysko do szuflady MK350. 7,00 PLN

Szuflada na
pieniądze
SKV 6V
(duża,

średnia,
mała)

Rozmiary: [szer. x głęb x wys [mm]] .:  ŚREDNIA (310x370x90), banknoty 4, bilon 8;  DUŻA 410x400x100), banknoty 5,
bilon 9; napięcie 6V lub 24V.

260,00 PLN

wózek do 
szuflady

Kompletny wózek do szuflady dużej (pojemnik na bilon, przegrody itp.). 130,00 PLN

wózek do 
szuflady

Kompletny wózek do szuflady dużej (pojemnik na bilon, przegrody itp.). 130,00 PLN

pojemnik na 
bilon 

Pojemnik na bilon do szuflady dużej. 21,00 PLN

pojemnik na 
bilon 

Pojemnik na bilon do szuflady średniej. 21,00 PLN

łapka do 
banknotów 

Łapki dociskające banknoty. 4,50 PLN

sprężynka do 
łapki 

Sprężynka do łapki dociskającej banknoty. 2,50 PLN

łożysko do 
SKV 6V( duża, 
midi)

Łożysko do szuflady dużej i midi. 8,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Szuflady/Szuflady/Szuflada-SKV/(c373)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Szuflady/Szuflady/Szuflada-SKV/(c373)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Szuflady/Szuflady/Szuflada-SKV/(c373)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Szuflady/Szuflady/Szuflada-MK350/(c373)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Szuflady/Szuflady/Szuflada-MK350/(c373)/1
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Szuflada
Flip-Top

Rozmiar: 460 (szer)x170(głęb)x100 (wys) [mm]. 675,00 PLN

Szuflada Flip-
Top

wkład do 
szuflady

Solidny zamykany na klucz wkład do szuflady flip-top z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. 280,00 PLN

Szuflada Flip-
Top

zamki wymienne Wymienne zamki standardowe wraz z kompletem kluczyków, można podmienić w kasetce lub wkładzie. 26,00 EUR

Wyświetlacz POS

Wyświetlacz
POS 

Wyświetlacz POS stanowi uniwersalne urządzenie peryferyjne, które można zestawić z dowolnymi urządzeniami i 
systemami sprzedażowymi (POSy, terminale, wagi itp).
Najważniejsze cechy: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 20 znaków ; emulacja trybu wyświetlania 2 x 20 znaków; 
komunikacja poprzez interfejs szeregowy COM (RS232); obsługa dwóch standardów komunikacyjnych: protokołów VT-
100 oraz VT-52/QNXT; obsługa polskich liter, strony kodowe: Windows 1250, Latin 2 (852), Mazovia, Latin 2 ISO (8859-
2); konfigurowalne parametry transmisji portu szeregowego; wyświetlacz może być zasilany bezpośrednio z interfejsu 
COM (po kablu sygnałowym ) lub niezależnie z zasilacza zewnętrznego (w komplecie z wyświetlaczem klient otrzymuje 
zasilacz); wersja standardowa wyświetlacza ma 20 cm wysokości (w opcji istnieje możliwość przedłużenia/ 
zamówienia wyświetlacza o wysokości 30, 40 lub 50 cm); w standardzie dajemy kabel do wyświetlacza o długości 2,7 
metra, dodatkowo kabel jest wypinany z wyświetlacza; nowoczesny design

Wersja
standard

299,00 PLN

BB10S

Specjalistyczna  klawiatura  dedykowana  do  obsługi  wyświetlaczy  kuchennych  (ang.  Kitchen  Display  Systems).
Rozwiązania  tego  typu  coraz  powszechniej  zastępują  tradycyjne  drukarki  paragonowe  wykorzystywane  do  wydruku
zamówień  kuchennych.  Klawiatura  BB10S  wykorzystywana  jest  do  zarządzania  treścią  wyświetlaczy  kuchennych
(przyjmowanie, kolejkowanie i kasowanie zamówień). 
Zalety: Wysoka  wytrzymałość  mechaniczna,  odporność  na  trudne  warunki  środowiskowe  i  zdolność  działania  na
przewodach  o  długości  do  100  metrów  sprawiają,  że  klawiatury  BB10S  często  znajdują  również  zastosowanie  w
warunkach przemysłowych. 
Podstawowe parametry techniczne
Dostępna kolorystyka: jasno-szara (lakier proszkowy), inox (opcja)
Interfejs komunikacyjny: transmisja szeregowa w standardzie RS232
Parametry transmisji: Prędkość portu: 1200 bodów, Bity danych: 8, Parzystość: brak, Bity stopu: 1 lub 2 
Złącza: moduł klawiatury - gniazdo RJ45, kabel sygnałowo-zasilający - wtyk DB9 + wtyk USB typu A + wtyk RJ45 
Zasilanie: 5V (maksymalnie 0,5A) pobierane z portu USB komputera 
Długość kabla sygnałowo-zasilającego: 3m
Wymiary maksymalne (SxWxG): 164,5mm x 35mm 77mm 
Waga: 350g (bez przewodu) 
Gwarancja: 12 miesięcy 

381,00 PLN

Akcesoria
Akcesoria do urządzeń fiskalnych

Posnet Revo
Zestaw 
prezentacyjny 
Revo

Zestaw pięciu atrap kas Revo, w kolorach: limonkowa zieleń, słoneczny żółty, błękit oceanu, elegancki fiolet, ognista  
czerwień. Przeznaczenie do celów reklamowo-prezentacyjnych.

-

Posnet Bingo 
XL,   Revo

modem GPRS Modem GPRS do bezprzewodowej komunikacji z kasą, umożliwia również odczyt kopii elektronicznej. 399,00 PLN

Posnet ładowarka Zasila kasę z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 12V. 55,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Akcesoria-do-urzadzen-fiskalnych/Ladowarka-samochodowa/(c339)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Akcesoria-do-urzadzen-fiskalnych/Modem-GPRS/(c339)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Akcesoria-do-urzadzen-fiskalnych/Modem-GPRS/(c339)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Akcesoria-do-urzadzen-fiskalnych/Modem-GPRS/(c339)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Klawiatury-kontrolery/(c5648)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Wyswietlacze/Wyswietlacze/Wyswietlacz-POS/(c5421)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Wyswietlacze/Wyswietlacze/Wyswietlacz-POS/(c5421)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Szuflady/Szuflady/Kasetka-Flip-top/(c373)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Szuflady/Szuflady/Kasetka-Flip-top/(c373)/1


Cennik towarów handlowych Klientów  POSNET obowiązuje od: 18.03.2016 strona 80 z 91

Model Opis
Cena
Detal

Bingo/Bingo 
HS/Bingo HS 
EJ/Mobile 

samochodowa Zasila kasę z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 24V. 74,00 PLN

Posnet Mobile 
HS EJ/Temo HS 
EJ

ładowarka 
samochodowa 

Zasila urządzenie z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 12V lub 24V. Wejście miniUSB. 55,00 PLN

Posnet Bingo
osłona 
klawiatury

Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu. 25,00 PLN

Posnet Bingo/ 
Bingo HS

pokrowiec Pokrowiec/torba na kasę. Chroni kasę w trakcie pracy i przy przenoszeniu. 63,00 PLN

Posnet Bingo/ 
Bingo HS

przejściówka 
skaner lub 
waga; 

Przewód ok. 10cm do podłączenia skanera kodów kreskowych Metrologic z interfejsem RS232 z kasą fiskalną. 13,00 PLN

Posnet Bingo 
HS

osłona 
klawiatury

Przezroczysta, elastyczna, wytrzymała osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu. 25,00 PLN

Posnet Revo 
osłona 
klawiatury

Przezroczysta, elastyczna, wytrzymała osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu. 25,00 PLN

Posnet Mobile/ 
Temo

pokrowiec
Pokrowiec na kasę/drukarkę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo
przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach. 

53,00 PLN

Posnet Mobile
osłona 
klawiatury

Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu. 18,00 PLN

Posnet Mobile 
HS

pokrowiec
Pokrowiec na kasę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo przydatny
i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach. 

45,00 PLN

Posnet
Mobile HS

pokrowiec 
skórzany

Skórzane etui w białym lub czarnym kolorze. Skutecznie chroni  przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami.
Pokrowiec dla wymagajacych i ceniących elegancję klientów

120,00 PLN

Posnet Temo 
HS EJ

pokrowiec
Pokrowiec  na  drukarkę.  Skutecznie  chroni  urządzenie  przed  przypadkowym  uszkodzeniem  i  zabrudzeniami.  Bardzo
przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach. 

45,00 PLN

Posnet Temo 
HS EJ

moduł bluetooth Moduł komunikacji bezprzewodowej do drukarki działający w  technologii Bluetooth. 199,00 PLN

Posnet 
Temo/Posnet 
Thermal 5V

zewnętrzny 
moduł Bluetooth

Moduł  komunikacji  bezprzewodowej  do  drukarki  działający  w  technologii  Bluetooth  zasilany  bezpośrednio  ze  złącza
drukarki.

299,00 PLN

Posnet Thermal
5V

pokrywa przeciw
zalaniowa

Przezroczysta osłona przeciwzalaniowa wykonana z plastiku polecana szczególnie do urządzeń pracujących w punktach
gastronomicznych.

69,00 PLN

Posnet Thermal
FV EJ/HS 
EJ/NEO EJ

karta SD Wymienna karta SD – nośnik elektronicznej kopii paragonów. 35,00 PLN

Posnet Thermal
FV EJ/HS 
EJ/NEO EJ

konwerter Konwerter LAN – RS232 do urządzeń z kopią elektroniczną. 230,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Oslony-i-pokrowce/Pokrowiec-na-kase-Mobile-HS-EJ/(c338)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Oslony-i-pokrowce/Pokrowiec-na-kase-Mobile-HS-EJ/(c338)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Oslony-i-pokrowce/Pokrowiec-na-kase-Bingo-HS/(c338)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Oslony-i-pokrowce/Pokrowiec-na-kase-Bingo-HS/(c338)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Akcesoria-do-urzadzen-fiskalnych/Ladowarka-samochodowa-USB/(c339)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Akcesoria-do-urzadzen-fiskalnych/Ladowarka-samochodowa-USB/(c339)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Akcesoria-do-urzadzen-fiskalnych/Ladowarka-samochodowa-USB/(c339)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Akcesoria-do-urzadzen-fiskalnych/Ladowarka-samochodowa/(c339)/1
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Inne/Akcesoria/Akcesoria-do-urzadzen-fiskalnych/Ladowarka-samochodowa/(c339)/1
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Akcesoria do 
drukarek 
fiskalnych

kabel USB Kabel USB do drukarek fiskalnych (AB, szary, 2 mb). 15,00 PLN

Posnet Neo
osłona 
klawiatury

Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu. 25,00 PLN

Posnet Neo
przejściówka
skaner lub 
waga; 

Umożliwia podłączenie skanera z interfejsem lub wagi do kasy Posnet Neo (RS232). 20,00 PLN

Posnet 
Neo/Combo

multiplekser
Urządzenie umożliwiające jednoczesne podłączenie do jednego z portów COM kasy skanera z interfejsem klawiaturowym
(PS2) oraz dwóch różnych urządzeń z interfejsem RS232 (COM-A: waga lub skaner, COM-B: skaner). 

120,00 PLN

Kasy Posnet klucz serwisowy -

Drukarki Posnet klucz serwisowy -

plombownica -

Akcesoria Honeywell/Metrologic

Honeywell/
Metrologic

akumulator Akumulator do skanera 1202,1902, 1911i, 3820g/i,4820g/i 184,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

zasilacz 
Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A). 
Zasilacz do skanerów: 1200g, 1250g, 1300g, 1690, 1900g,1910i,  1911i,  1280i,  7580g(nowa rew.),  3480, 3580, 3780,
5145, 7120, 7180, 4225, 4980, 7620, 7625, 9520, 9540, 9590

101,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

zasilacz Zasilacz do skanera 7820/7580 (stara rewizja)(12V, 1.25A) 114,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

zasilacz Zasilacz do skanera 1202g, 1911i (5.2V, 1.0A) 114,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

zasilacz Zasilacz do skanera 3800,4600,4800 110,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

zasilacz Zasilacz do skanera Stratos 22xx, 23xx 259,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

zasilacz Zasilacz do skanera Stratos 24xx 259,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

przejściówka Przejściówka RS: Kasa-Skaner Metrologic/Honeywell 20,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

kabel Kabel KBW, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g, 1910i, 1911i, 1280i, 7580g(nowa rew.)(3m) 66,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

kabel Kabel RS232C (+/-12V) do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1400g, 1900g (3m) 123,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

kabel Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1690, 3780, 9520, 9540, 9590 66,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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Honeywell/ 
Metrologic

kabel Kabel KBW, RS232, USB do skanera 3480, 3580, 7120, 7180, 7625 66,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

kabel Kabel KBW, RS232 TTL, USB do skanera 3800g/i, 3820g/i, 4600g/r, 4800i/p, 4820 70,00 PLN

Honeywell/
Metrologic

kabel Kabel KBW, RS232, USB do skanera Vuquest 3310g 66,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

kabel Kabel KBW, RS232, USB do skanera 7820/7580(stara rewzja)  66,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

kabel Kabel EAS do skanera Horizon 7625 /Stratos 44,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

kabel Kabel AUX skaner Horizon 7625 - skaner peryferyjny ex Metrologic 66,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

Kabel Kabel AUX skaner 7625, 7820, 24xx - skaner peryferyjny, nowe skanery Honeywell 66,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

podstawka Podstawka do skanera 1200g, 1400g plastikowa (19cm) 83,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

podstawka Podstawka do skanera 1200g, 1400g (23cm-elast.nóżka) 101,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

podstawka Podstawka do skanera 1300g, 3800g (25cm-elast.nóżka) 83,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

podstawka Podstawka do skanera 1300g (23cm-sztywna) 83,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

podstawka Podstawka do skanera 1900g (22cm-elast.nóżka) 123,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

podstawka Podstawka do skanera 1910i, 1280i (33cm-elast.nóżka) 119,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

podstawka Podstawka do skanera 3800r, 3800i, 4600g, 4600r, 4800i 83,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

podstawka Podstawka do skanera 3580, (7,5 cm) 83,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

podstawka Podstawka do skanera 3580, (15 cm) 101,00 PLN

Honeywell/
Metroligic

podstawka Podstawka do skanera Vuquest 3310g; 4980 268,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

podstawka Podstawka do skanera 5145 61,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

podstawka Podstawka do skanera 9590, czarna, (15cm-elast.nóżka) 75,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

podstawka Podstawka do skanera 9520/9540 70,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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Honeywell/ 
Metrologic

ramka 
montażowa

Ramka montażowa do skanera 7620/7625 162,00 PLN

Honeywell/ 
Metrologic

szybka 
ochronna

Szybka ochronna do skanera 7820 97,00 PLN

Akcesoria, materiały eksploatacyjne do drukarek Intermec

Etykiety 
termiczne

32mm x 20mm

Etykiet termiczna, papier termiczny Eco, klej akrylowy, 1000 szt na rolce, gilza 40mm.

3,80 PLN

35mm x 25mm 5,10 PLN

50mm x 30mm 8,20 PLN

55mm x 63,5mm 18,10 PLN

Etykiety termo
transferowe

50mm x 30mm

Etykieta termotansferowa, papier półbłyszczący, klej akrylowy, 1000 szt. na rolce, gilza 40mm.

6,70 PLN

70mm x 33mm 10,20 PLN

80mm x 80mm 26,10 PLN

Etykiety do 
aplikacji 
Schenker

100mm x
149mm

Etykieta termotansferowa, papier półbłyszczący, klej akrylowy, 500 szt. na rolce, gilza 40mm. 19,20 PLN

102mm x
152mm (Zebra)

Etykieta termotransferowa, Z-Select 2000T, papier matowy, powlekany, 475 etykiet na rolce, gilza 25mm. 47,90 PLN

Etykieta termotransferowa, Z-Perform 1000T, papier matowy niepowlekany , 475 etykiet na rolce, gilza 25mm. 38,90 PLN

Dodatkowa gwarancja do drukarek Zebra

Dodatkowa 
gwarancja
Zebra

Dodatkowa gwarancja do drukarek Zebra występuje w dwóch opcjach:
• Gwarancja  „PLUS”:  pokrywa  naprawy  awarii  wynikających  z  błędami  w  funkcjonalności,  zużycia  oraz

przypadkowego uszkodzenia,  które wpływa na prawidłową pracę drukarki.  Gwarancja „PLUS”  nie odejmuje
uszkodzeń głowicy.

• Gwarancja  „Comprehensive”:  zapewnia  to  samo  co  gwarancja  „PLUS”.  Dodatkowo  gwarancja  obejmuje
naprawy uszkodzonej głowicy.

Sprzedaż  dodatkowej  gwarancji  realizowana  jest  po  sprzedaży  drukarki,  na  podstawie  numeru  seryjnego  i  daty
wystawienia faktury.

Gwarancja „PLUS” - 36 miesięcy

Drukarki serii G, LP/TLP, HC100 265,00 PLN

Drukarki serii ZM400, ZM600 745,00 PLN

Drukarki serii 105SL, Xi4 1290,00 PLN

Gwarancja „Comprehensive” - 36 miesięcy

Drukarki serii G, LP/TLP, HC100 495,00 PLN

Drukarki serii ZM400, ZM600 1250,00 PLN

Drukarki serii 105SL, Xi4 1930,00 PLN

Drukarki serii ZXP 1760,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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Akcesoria, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie Digi

Waga Digi DS- 
673 DR

szalka ze stali 
nierdzewnej

Ochronna szalka ze stali nierdzewnej. 30,00 PLN

Waga Digi DS- 
676 DR

szalka ze stali 
nierdzewnej 

Dodatkowa, większa szalka ze stali nierdzewnej 310(S)x224(G)mm. 40,00 PLN

Waga Digi DS- 
700/DS-700E

szalka ze stali 
nierdzewnej

Ochronna szalka ze stali nierdzewnej. 42,00 PLN

Waga Digi DS- 
788

akumulator Akumulator zapewniający ciągłość pracy na stanowisku kasowym. 42,00 PLN

Waga Digi DS- 
673 DR/DS-
700E/   DS-782

akumulator Akumulator zapewniający ciągłość pracy na stanowisku kasowym. 44,00 PLN

Waga Digi DS-
560

akumulator Akumulator zapewniający ciągłość pracy. 44,00 PLN

Waga Digi DS-
980FS/ES

kosz montażowy
ze stali 
nierdzewnej

Kosz montażowy umożliwiający w łatwy sposób zamontowanie wagi  w boksie kasowym. Kosz wykonany jest ze stali
nierdzewnej. 

180,00 PLN

Wagi 
etykietujące

Etykieta ciągła 
LINERLESS  

Etykieta ciągła Linerless bez podkładu 58mm x 66mb 13,20 PLN

Wagi 
etykietujące

etykieta 
termiczna

Etykieta termiczna 52x40mm/1000 sztuk na rolce. 9,44 PLN

Wagi 
etykietujące

etykieta 
termiczna

Etykieta termiczna 58x43mm/800 sztuk na rolce. 8,20PLN

Wagi 
etykietujące

etykieta 
termiczna

Etykieta termiczna 58x60mm/500 sztuk na rolce. 7,80 PLN

Akcesoria do urządzeń Elo

Monitory wolnostojące (typu desktop)

Elo 0700L
kamera 
internetowa

Kamera 2 mpx do transmisji obrazu. Wykorzystywana najczęściej do komunikacji internetowej. Interfejs USB 68,00 EUR

Elo 0700L
uchwyt 
montażowy do 
1517L/1717L

Dedykowany uchwyt umożliwiający instalację monitora 0700L jako wyświetlacz klienta w monitorach Elo 1517L oraz 
1717L. Rozstaw otworów zgodny ze standardem VESA 75mm

24,00 EUR

Elo 0700L
uchwyt montaż. 
do terminali B i 
C

Dedykowany uchwyt umożliwiający instalację m.in. monitora 0700L jako wyświetlacza klienta w terminalach Elo serii B i C.
Rozstaw otworów zgodny ze standardem VESA 75mm

41,00 EUR

Elo 0700L
uchwyt montaż. 
do terminali D

Dedykowany uchwyt umożliwiający instalację m.in. monitora 0700L jako wyświetlacza klienta w terminalach Elo serii D. 
Rozstaw otworów zgodny ze standardem VESA 75mm

41,00 EUR

Elo 0700L
uchwyt montaż. 
MSR/Webcam

Dedykowany uchwyt montażowy do kamery lub czytnika kart magnetycznych (czytnik stosowany w monitorach 
1519/1919)

15,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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Elo 0700L
podstawa 
wolnostojąca

Dedykowana podstawa wolnostojąca do monitora Elo 0700L oraz 1215L. Rozstaw otworów zgodny ze standardem VESA
75mm

56,00 EUR

Elo 
1002L/1502L

czytnik kart 
magnetycznych

Dedykowany  czytnik  kart  magnetycznych  do  monitora  Elo  1002L/1502L.  Parametry:  3  ścieżki,  interfejs  USB (HID),
emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania.

84,00 EUR

Elo 
1002L/1502L

skaner kodów 
kreskowych

Dedykowany skaner kodów kreskowych 1D do monitora Elo 1002L/1502L. Interfejs HID USB. Preferowana odległość do
odczytu  110  mm.  Odczyt  kodów  typu:  UPC-A,  UPC-E,  EAN13,  ENA8,  CODE39,  CODE93,  CODABAR,  CODE128,
MSI/Plessey,  CODE  32,  CODE 11,  TELEPEN,  GS1  DataBar  Ominidirectional,  GS1  DataBar  Limited,  GS1  DataBar
Expanded, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5.

88,00 EUR

Elo 
1002L/1502L 

czytnik NFC
Dedykowany  czytnik  NFC  (Near  Field  Communication)  do  monitora  1002L/1502L.  Interfejsy:  USB  HID  emulacja
klawiatury, USB wirtualny port COM. Komunikacja z odległości 40mm. Możliwości operacji: Czytaj/Zapisz, Peer-to-Peer,
Emulacja karty. 

195,00 EUR

Elo 
1002L/1502L

wyświetlacz 
znakowy

Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu monitora (tzw. „wyświetlacz klienta”). 128,00 EUR

Elo 
1002L/1502L

podstawa Podstawa do pracy wolnostojącej. 120,00 EUR

Elo 1509L
czytnik kart 
magnetycznych

Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik
posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A

65,00 EUR

Elo 1515L 
czytnik kart 
magnetycznych

Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik
posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą systemu komend. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A

57,00 EUR

Elo 
1517L/1717L

czytnik kart 
magnetycznych

Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik
posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą systemu komend. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A

72,00 EUR

Elo 
1517L/1717L

uchwyt 
montażowy 

Dedykowany uchwyt umożliwiający instalację dodatkowego monitora w standardzie VESA 75mm jako wyświetlacz klienta
w monitorach 1517L oraz 1717L. 

20,00 EUR

Elo 
1519L  /1919L

czytnik kart 
magnetycznych

Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik
posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A

72,00 EUR

Elo 
1523L/1723L

czytnik RFID Dedykowany czytnik RFID. Dostępna kolorystyka: biała oraz czarna. 129,00 EUR

Elo 
1523L/1723L

czytnik kart 
magnetycznych

Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik 
posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A

72,00 EUR

Elo 
1523L/1723L

kamera 
internetowa

Kamera internetowa 2.0Mega Pixeli dedykowana do monitorów Elo 1523L/1723L. Dostępna kolorystyka: biała oraz 
czarna. 

72,00 EUR

Elo 2201L
czytnik kart 
magnetycznych

Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik
posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania. Przewód dł. 1,5m, wtyk USB typu A

65,00 EUR

Monitory do zabudowy (typu open-frame)

Elo 1537
ramka 
montażowa 
(bezel)

Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. 
Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.

67,00 EUR

Elo 1537
mocowanie rack
19”

Ramka pozwalająca mocować monitory 1537 w systemach montażowych rack 19”, np.: w instalacjach przemysłowych,
szafach telekomunikacyjnych itp.

65,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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Elo 1537
dodatkowe 
uchwyty

Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1537. 12,00 EUR

Elo 1541
ramka 
montażowa 
(bezel)

Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. 
Wykonanie: aluminium wykończona w kolorze czarnym.

87,00 EUR

Elo 1541
mocowanie rack
19”

Ramka pozwalająca mocować monitory 1541 w systemach montażowych rack 19”, np.: w instalacjach przemysłowych,
szafach telekomunikacyjnych itp.

73,00 EUR

Elo 1541
dodatkowe 
uchwyty

Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1541. 12,00 EUR

Elo 1739
ramka 
montażowa 
(bezel)

Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. 
Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.

76,00 EUR

Elo 1739
mocowanie rack
19”

Ramka pozwalająca mocować monitory 1739 w systemach montażowych rack 19”, np.: w instalacjach przemysłowych,
szafach telekomunikacyjnych itp.

76,00 EUR

Elo 1739  /1939
dodatkowe 
uchwyty

Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitorów 1739 i 1939. 12,00 EUR

Elo 1930/1931
dodatkowe 
uchwyty

Zestaw uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitorów 1930 i  1931. Dotyczy wersji  iTouch/Projected
Capacitive.

115,00 EUR

Elo 1939/1937
ramka 
montażowa 
(bezel)

Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. 
Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.

88,00 EUR

Elo 1939/1937
mocowanie rack
19”

Ramka pozwalająca mocować monitory 1939 w systemach montażowych rack 19”, np.: w instalacjach przemysłowych,
szafach telekomunikacyjnych itp.

88,00 EUR

Elo 1940
ramka 
montażowa 
(bezel)

Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. 
Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.
UWAGA: przeznaczona tylko do wersji IntelliTouch. 

143,00 EUR

Elo 1940
mocowanie 
rack19”

Ramka pozwalająca mocować monitory 1940 w systemach montażowych rack 19”, np.: w instalacjach przemysłowych,
szafach telekomunikacyjnych itp.
UWAGA: przeznaczona tylko do wersji IntelliTouch. 

101,00 EUR

Elo 1940
dodatkowe 
uchwyty

Zestaw uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1940. Dotyczy wersji IntelliTouch Plus. 17,00 EUR

Elo 1940
dodatkowe 
uchwyty

Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1940. Dotyczy wersji Projected Capacitive. 143,00 EUR

Elo 2243/2244
ramka 
montażowa 
(bezel)

Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. 
Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.
UWAGA: przeznaczona tylko do wersji IntelliTouch/IntelliTouch Plus. 

143,00 EUR

Elo 2243/2244
mocowanie 
rack19”

Ramka  pozwalająca  mocować  monitory  2243/2244  w  systemach  montażowych  rack  19”,  np.:  w  instalacjach
przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.
UWAGA: przeznaczona tylko do wersji IntelliTouch/IntelliTouch Plus. 

129,00 EUR

Elo 2440
ramka 
montażowa  
(bezel)

Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. 
Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.

172,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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Elo 2440
dodatkowe 
uchwyty

Zestaw uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 2440L. Dotyczy wersji IntelliTouch. 28,00 EUR

Elo 2440
dodatkowe 
uchwyty

Zestaw uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 2440L. Dotyczy wersji iTouch/Projected Capacitive. 144,00 EUR

Elo 2740
ramka 
montażowa 
(bezel)

Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. 
Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze czarnym.

242,00 EUR

Urządzenia mobilne z ekranem dotykowym

Tablet Elo 
ETT10A1

dodatkowa 
bateria

Dodatkowa bateria dedykowana do urządzania Elo ETT10A1. 146,00 EUR

Tablet Elo 
ETT10A1

stacja dokująca
Dedykowana stacja dokująca. Pozwala na jednoczesne ładowanie urządzenia oraz dodatkowej baterii.  Dostępne porty: 
3xUSB 2.0, 1xVGA, 1xLAN. 

178,00 EUR

Tablet Elo 
ETT10A1

zasilacz Zasilacz zewnętrzny do urządzenia Elo ETT10A1. Można go stosować zarówno z urządzeniem jak i ze stacją dokującą. 30,00 EUR

Tablet Elo 
ETT10A1

mazak Wskaźnik w formie pisaka dedykowany do urządzenia Elo ETT10A1. 12,00 EUR

Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi

Elo 15D1
czytnik kart 
magnetycznych

Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik
posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.

65,00 EUR

Elo 15D1
wyświetlacz 
znakowy

Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”). 135,00 EUR

Elo seria E
czytnik kart 
magnetycznych

Czytnik kart magnetycznych do terminali z serii E (USB, 3 ścieżki) 77,00 EUR

Elo seria E
wyświetlacz 
znakowy 

Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”) 128,00 EUR

Elo seria E uchwyt ścienny Uchwyt umożliwiający powieszenie terminala na ścianie 24,00 EUR

Elo seria E Windows 7 PRO System operacyjny MS Windows 7 Professional 32 bit OEM PL (zalecany do 15E1) 550,00 PLN

Elo seria X
czytnik kart 
magnetycznych

Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik 
posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania. 

84,00 EUR

Elo seria X
czytnik 
NFC/RFID

Dedykowany czytnik NFC/RFID do terminali Elo serii X. 195,00 EUR

Elo seria X
czytnik linii 
papilarnych

Dedykowany czytnik linii papilarnych do terminali Elo serii X. 217,00 EUR

Elo seria X
wyświetlacz 
znakowy

Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”). 128,00 EUR

Elo seria X
moduł z 
dodatkowymi 
portami

Moduł rozszerzający urządzenie o dodatkowe porty (2xRS232, 2xUSB, 1xLAN, 1xZłącze szuflady) 104,00 EUR

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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Elo seria X
uchwyt 
montażowy 
monitora 

Uchwyt umożliwiający montaż dodatkowego monitora w standardzie VESA 75mm. 91,00 EUR

Systemy Interactive Digital Signage

Elo3201/4201 
IDS

podstawa Podstawa do pracy wolnostojącej. 186,00 EUR

Elo3201/4201 
IDS

czytnik NFC Moduł NFC dedykowany do monitorów Elo 3201L/4201L 141,00 EUR

Elo3201/4201/55
01/7001 IDS

kamera Kamera internetowa 2.0Mega Pixeli dedykowana do monitorów Elo 3201/4201/5501/7001 IDS. 104,00 EUR

Elo7001 IDS czytnik NFC Moduł NFC dedykowany do monitorów Elo 7001L 113,00 EUR

Pozostałe opcje i akcesoria Elo

Elo
pisak 
IntelliTouch

Wskaźnik w formie pisaka z miękkim zakończeniem. Za jego pomocą można bardzo precyzyjnie obsługiwać ekrany w
technologii IntelliTouch (np. złożone interfejsy programów rezerwacyjnych w recepcjach hotelowych).

15,00 EUR

Dodatkowa gwarancja do urządzeń Elo

Elo seria E
dodatkowy 1 rok
gwarancji

Dodatkowy rok gwarancji do terminala Elo 15E1 (łącznie 2 lata) 220,00 PLN

Elo
monitory 7”-22” 
1 rok

Jeden rok dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 7”-22”. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat. 53,00 EUR

Elo
monitory 23”-32”

1 rok
Jeden rok dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 23”-32”. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat. 93,00 EUR

Elo
terminale 
15Bx/19Cx/15D
1 1 rok

Jeden rok dodatkowej gwarancji do terminali Elo 15Bx, 17Bx, 19Cx, 22Cx, 15D1. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat. 93,00 EUR

Elo
monitory 7”-22” 
2 lata

Dwa lata dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 7”-22”. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat. 120,00 EUR

Elo
monitory 23”-32”

2 lata
Dwa lata dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 23”-32”. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat. 120,00 EUR

Elo
terminale 
15D1/15E/15Xx 
2 lata

Dwa lata dodatkowej gwarancji do terminali Elo 15D1, 15E2, 15Xx, 17Xx. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat. 184,00 EUR

Części zamienne do urządzeń Elo10

Elo open-frame zasilacz
Zasilacz  zewnętrzny  do  monitorów open-frame:  1537L,  1541L,  1739L,  1930L,  1931L,  1937L,  1939L,  1940L,  2243L,
2244L, 2440L, 2740L.

23,00 EUR

Inne

10 Wykaz części zamiennych, których samodzielną wymianę dopuszcza Producent. Usterki powstałe na skutek niewłaściwej wymiany podzespołów nie sa objęte gwarancją. Zdecydowanie zaleca się wymianę podzespołów przez Autoryzowanych Partnerów Serwisowych Posnet lub Serwis 
Centralny Posnet.

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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Model Opis
Cena
Detal

WTP 150/MP400
zasilacz do 
drukarki 

Zasilacz sieciowy do WTP 150 i ADP/MP 300. 135,00 PLN

MP400
dzwonek 
kuchenny

Dzwonek  kuchenny  podłączany  do  portu  szuflady  w  drukarce  paragonowej  MP400.  Zasilanie  24V.  Współpraca  ze
sterownikiem wydruków Vendor w systemie Windows.

120,00 PLN

Akcesoria do urządzeń Wincor Nixdorf
Monitory wolnostojące (typu desktop)

Wincor Nixdorf
BA90

podstawa Podstawa do pracy wolnostojącej. 33,00 EUR

Wincor Nixdorf
BA90

kabel Kabel Video DVI-DVI do monitora BA90 11,00 EUR

Wincor Nixdorf
BA90

kabel Kabel Video VGA-DVI do monitora BA90 11,00 EUR

Wincor Nixdorf 
BA90

Zasilacz Zasilacz zewnętrzny do monitora BA90. 33,00 EUR

Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi

Wincor Nixdorf 
Express

Czytnik kart 
magnetycznych

Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. 80,00 EUR

Wincor Nixdorf 
Express

Wyświetlacz 
znakowy

Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”). 99,00 EUR

Wincor Nixdorf 
Express

I-Button/Dallas 
Key

Dedykowany klucz kelnera (I-Button/Dallas Key). 85,00 EUR

Wincor Nixdorf 
IPOS Plus 

Czytnik kart 
magnetycznych/
I-Button

Dedykowany czytnik kart magnetycznych połączony z I-Button. Czytnik 3 ścieżkowy, Interfejs USB (HID, emulacja bufora
klawiatury. 

155,00 EUR

Wincor Nixdorf 
IPOS Plus 

Czytnik kart 
magnetycznych/l
inii papilarnych 

Dedykowany czytnik kart  magnetycznych połączony z czytnikiem linii  papilarnych. Czytnik 3 ścieżkowy, Interfejs USB
(HID, emulacja bufora klawiatury. 

215,00 EUR

Wincor Nixdorf 
IPOS Plus 

Wyświetlacz 
znakowy

Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”). 128,00 EUR

Wincor Nixdorf 
IPOS Plus 
Advanced

Czytnik kart 
magnetycznych

Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. 90,00 EUR

Wincor Nixdorf 
IPOS Plus 
Advanced

I-Button/Dallas 
Key

Dedykowany klucz kelnera (I-Button/Dallas Key). 116,00 EUR

Wincor Nixdorf 
IPOS Plus 
Advanced

Zestaw 
uchwyt + kabel

Zestaw składający się z uchwytu do montażu dodatkowe monitora na plecach terminala Beetle IPOS Plus Advanced oraz
kabla PanelLink o długości 0.75 m. Po kablu PanelLink przekazywany jest do urządzenia obraz, zasilanie oraz dotyk. 

68,00 EUR

Dodatkowa gwarancja do urządzeń Wincor Nixdorf

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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Wincor Nixdorf
12 miesięcy
Express

Jeden rok dodatkowej gwarancji do terminali Beetle Express. Maksymalny okres gwarancji: 3 lat. 33,00 EUR

Wincor Nixdorf
24 miesiące
Express

Dwa lata dodatkowej gwarancji do terminali Beetle Express. Maksymalny okres gwarancji: 3 lat. 77,00 EUR

Wincor Nixdorf
12 miesięcy 
IPOS Plus

Jeden rok dodatkowej gwarancji do terminali Beetle IPOS Plus. Maksymalny okres gwarancji: 3 lat. 50,00 EUR

Wincor Nixdorf
24 miesiące 
IPOS Plus

Dwa lata dodatkowej gwarancji do terminali Beetle IPOS Plus. Maksymalny okres gwarancji: 3 lat. 116,00 EUR

Wincor Nixdorf
12 miesięcy 
IPOS Plus 
Advanced

Jeden rok dodatkowej gwarancji do terminali Beetle IPOS Plus Advanced. Maksymalny okres gwarancji: 3 lat. 67,00 EUR

Wincor Nixdorf
24 miesiące 
IPOS Plus 
Advanced

Dwa lata dodatkowej gwarancji do terminali Beetle IPOS Plus Advanced. Maksymalny okres gwarancji: 3 lat. 153,00 EUR

Materiały eksploatacyjne
Papier termiczny 28/18 POSNET Przeznaczony do Posnet Mobile/Posnet Temo. 0,57 PLN

Papier termiczny
28/18 bez 
nadruku

Przeznaczony do Posnet Mobile/Posnet Temo. 0,47 PLN

Papier termiczny 57/14 Posnet Przeznaczony do Posnet Mobile HS EJ/Temo HS EJ. 0,84 PLN

Papier termiczny
57/14 bez 
nadruku

Przeznaczony do Posnet Mobile HS EJ/Temo HS EJ. 0,66 PLN

Papier termiczny 28/30 POSNET Przeznaczony do Posnet Bingo HS. 0,95 PLN

Papier termiczny
28/30 bez 
nadruku

Przeznaczony do Posnet Bingo HS. 0,76 PLN

Papier termiczny 32/30 POSNET Przeznaczony do Posnet Bingo. 0,98 PLN

Papier termiczny
32/30 bez 
nadruku

Przeznaczony do Posnet Bingo. 0,78 PLN

Papier termiczny 37/30 POSNET Przeznaczony do Posnet ECR/Perfekt. 1,10 PLN

Papier termiczny
37/30 bez 
nadruku

Przeznaczony do Posnet ECR/Perfekt. 0,84 PLN

Papier termiczny 57/30 POSNET Przeznaczony do Posnet Thermal, Posnet Ergo 1,71 PLN

Papier termiczny
57/30 bez 
nadruku

Przeznaczony do Posnet Thermal. Posnet Ergo 1,22 PLN

Papier 
termiczny

57/60 bez 
nadruku

Przeznaczony do Posnet Revo 2,30 PLN

Papier 
termiczny

57/60 POSNET Przeznaczony do Posnet Revo 2,53 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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Papier termiczny 57/100 POSNET Przeznaczony do Posnet Thermal z kopią elektroniczną. 5,18 PLN

Papier termiczny
57/100 bez 
nadruku

Przeznaczony do Posnet Thermal z kopią elektroniczną. 3,78 PLN

Papier termiczny 57/25 POSNET Przeznaczony do Posnet Personal. 1,41 PLN

Papier termiczny
57/25 bez 
nadruku

Przeznaczony do Posnet Personal. 1,07 PLN

Papier termiczny
79/73 bez 
nadruku 

Przeznaczony do drukarki termicznej WTP 150. 4,43 PLN

Papier termiczny 80/100 Posnet Przeznaczony do Posnet Nixdorf TH230+. 6,07 PLN

Papier termiczny
80/100 bez 
nadruku 

Przeznaczony do Posnet Nixdorf TH230+. 5,44 PLN

Papier offsetowy
76/60 bez 
nadruku

Przeznaczony do drukarki igłowej ADP/MP 300. 2,47 PLN

Papier offsetowy
69,5/60 bez 
nadruku

Przeznaczony do drukarki igłowej Posnet ND 77. 2,15 PLN

Papier 
samokopiujący

76/25 POSNET Przeznaczony do drukarek igłowych biurowych. 2,52 PLN

Taśma barwiąca SP300 Przeznaczona do Posnet DF 300, DF 301, Posnet 1, POSNET2000, Posnet 3001 w metalowej obudowie. 13,00 PLN

Taśma barwiąca SP200 Przeznaczona do Posnet 3001 w plastikowej obudowie. 15,00 PLN

Taśma barwiąca DP600 Przeznaczona do Posnet DF 302. 14,00 PLN

Taśma barwiąca ND77 Przeznaczona do Posnet ND 77. 15,00 PLN

Taśma barwiąca ERC 23 Przeznaczona do drukarki igłowej ADP/MP300. 12,00 PLN

Taśma barwiąca ERC 30/34/38 Przeznaczona do drukarki igłowej MP400. 13,00 PLN

Ceny i poziomy rabatowe przedstawione powyżej to ceny i poziomy rabatowe oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. Przedstawicielom Regionalnym POSNET i odbiorcom końcowym Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszaw 
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru. tel.+48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż. www.posnet.com; handel@posnet.com; bezpłatna infolinia: 0 800 120 322
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen 
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