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Kasy fiskalne
Posnet 
Bingo 
HS EU 

Standard 

Ilość PLU: 1000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5. Nazwa towaru- do 16 znaków, 20 znaków z wierszu, 
16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2 
x 16 znaków (mały) , klienta - numeryczny LED. Porty: 1 x RS232. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada 
6V. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.x dług.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

1099,00 PLN

Posnet 
Bingo 
HS EU/
HD EU 
Plus

Ilość PLU: 2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5. Nazwa towaru- do 16 znaków, do 20 znaków z wierszu, 
16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny.  Rozmiar papieru: 28mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2 
x 16 znaków (duży) , klienta - numeryczny LED. Porty: 2 x RS232. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada 
6V. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.x dług.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. Opcjonalnie mechanizm Fujitsu 
przystosowany do intensywej eksploatacji.

1199,00 PLN

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 2 x 16 znaków z 
podświetlaniem, klienta - alfanumeryczny LCD 1 x 16 znaków 
z podświetlaniem. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem. Waga: 1,2 kg. 
Wymiary:106x239x136.  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. 

Standard
999,00 PLN

UV
1149,00 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: 14m x 57mm. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny 2 x 16 znaków z 
podświetlaniem, klienta - alfanumeryczny 
LCD 2 x 16 znaków z podświetlaniem. Porty: 1 x RS232, 1 x USB. 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: 85 x 46 x 158 
mm 
(szer. x wys. x dług.). Waga ~ 400 g (z papierem)

1299,00 PLN 

Posnet 
Neo

Ilość PLU: 5000 (wersja standard) lub 12000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 
3 x 24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x57mm. Wyświetlacze: operatora – LCD 4 x 20 (wersja standard) lub 
graficzny 192/64 (wersja plus), klienta - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków. Porty: 
USB, 3 x RS232 (dodatkowo: 2 x RS232, 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. x dług. x wys.).  Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty 
reklamowe na paragonie 
i/lub wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa EURO, płatność elektroniczna

1699,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
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W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Posnet 
Neo Plus

Ilość PLU: 12000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3 x 24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar 
papieru: 2x57mm. Wyświetlacze: operatora – graficzny 192/64, klienta - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków. Porty: USB, 3 x RS232 
(dodatkowo: 2 x RS232, 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. x dł.x wys.).  Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty reklamowe na paragonie i/lub 
wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa EURO, płatność elektroniczna

1899,00 PLN

Posnet 
Neo EJ

Ilość PLU: 5000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3 x 24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar 
papieru: 2x57mm. Wyświetlacze: operatora – alfanumeryczny LCD 4 x 20, klienta - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków. Porty: USB, 3 x 
RS232 (dodatkowo: 2 x RS232, 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. x dł.x wys.).  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

Posnet 
Neo EJ 

Plus

Ilość PLU: 15000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3 x 24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar 
papieru: 2x57mm. Wyświetlacze: operatora – graficzny 192/64, klienta - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków. Porty: USB, 3 x RS232 
(dodatkowo: 2 x RS232, 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. x dł. x wys.).  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

Posnet 
Combo EU 

L

Kasa systemowa. Ilość PLU: 30 000, Klawiatura: podstawowa (45 klawiszy funkcyjnych) lub rozszerzona 
(153 klawisze funkcyjne). Nazwa towaru do 24 znaków, 40 znaków w wierszu, 100 grup towarowych, bufor pozycji 10 000. Mechanizm 
drukujący: termiczny. Rozmiar papieru 57 mm. Wyświetlacze: operatora - LCD 4x20 znaków z podświetleniem i regulowanym 
kontrastem, klienta – LCD 2X20.Porty: 3 x RS232, ETHERNET. Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), skaner, modem, waga, 
szuflada, drukarka paragonowa, weryfikator cen, pinpad (realizacja płatności elektronicznych bezpośrednio na kasie), systemy wideo 
monitoringu (monitor transakcji). Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Pozostałe: rozbudowany system raportów i statystyk sprzedaży, 
obsługa systemów lojalnościowych, możliwość rozbudowy kasy nawet po fiskalizacji. Wersje kasy: kompaktowa lub modułowa. 
Opcjonalnie: czytnik kart magnetycznych, czytnik kart chipowych, obcinacz.
Nowe funkcje: Eurofiskalizacja, blokada sprzedaży, deklaracja stanu, licznik kasjera, sprawdzanie ceny dla kodów ważonych, 
statystyki udzielonych rabatów, 6 nowych komend kasujących statystyki odpowiednich baz.

Kompakt, KB43
2899,00 PLN

Kompakt, KB79
2999,00 PLN
Moduł, KB43
2999,00 PLN
Moduł  ,   KB79
3099,00 PLN

Posnet 
Combo EU 

XL

Kasa systemowa. Ilość PLU: 60 000, Klawiatura: podstawowa (45 klawiszy funkcyjnych) lub rozszerzona 
(153 klawisze funkcyjne). Nazwa towaru do 24 znaków, 40 znaków w wierszu, 100 grup towarowych, bufor pozycji 10 000. Mechanizm 
drukujący: termiczny. Rozmiar papieru 57 mm. Wyświetlacze: operatora - LCD 4x20 znaków z podświetleniem i regulowanym 
kontrastem, klienta – LCD 2 x 20.Porty: 5 x RS232, ETHERNET. Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), skaner, modem, waga, 
szuflada, drukarka paragonowa, weryfikator cen, pinpad (realizacja płatności elektronicznych bezpośrednio na kasie), systemy wideo 
monitoringu (monitor transakcji). Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Pozostałe: rozbudowany system raportów i statystyk sprzedaży, 
obsługa systemów lojalnościowych, możliwość rozbudowy kasy nawet po fiskalizacji. Wersje kasy: kompaktowa lub modułowa. 
Opcjonalnie: czytnik kart magnetycznych, czytnik kart chipowych, obcinacz.
Nowe funkcje: Eurofiskalizacja, blokada sprzedaży, deklaracja stanu, licznik kasjera, sprawdzanie ceny 
dla kodów ważonych,  statystyki udzielonych rabatów, 6 nowych komend kasujących statystyki odpowiednich baz.

Kompakt, KB43
3299,00 PLN

Kompakt, KB79
3399,00 PLN
Moduł, KB43
3399,00 PLN
Moduł  ,   KB79
3499,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Model Opis Cena Detal

Drukarki fiskalne

Posnet 
Temo EU

Ilość PLU: 100 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/19m. Wyświetlacz operatora : alfanumeryczny z 
podświetlaniem LCD 2 x 16 znaków, wyświetlacz klienta: alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 16 znaków. Współpraca z peryferiami: 
komputer, zewnętrzny moduł Bluetooth. Tester banknotów. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,2 kg.  Wymiary: 
106x239x81mm. 
Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. 

1999,00 PLN

Posnet 
Temo HS 

EJ

Ilość PLU: 100 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 57mm/14m. Wyświetlacz klienta : alfanumeryczny z 
podświetlaniem LCD 2 x 16 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  (1x USB), moduł Bluetooth (opcja). Zgodność z protokołami komunikacyjnymi Posnet oraz 
Thermal . Zasilanie: wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 50 000 wierszy paragonu, zewnętrzny zasilacz 230V AC / 10-15V DC 
/ 15W. Waga: 380 g (z papierem). Wymiary: 86 x 46 x 128 mm. 

Standard
2299,00 PLN

Bluetooth
2399,00 PLN

Posnet 
Thermal 
FV LED

Ilość PLU:100000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny; rozmiar papieru: 57mm. Wyświetlacz klienta: 
numeryczny LED 8 znaków; wyświetlacz operatora – alfanumeryczny. 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. Nowa funkcja – drukowanie faktur VAT

2599,00 PLN

Posnet 
Thermal 

FV EJ LED

Ilość PLU:100000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny CITIZEN; rozmiar papieru: 57mm. Wyświetlacz 
klienta: numeryczny LED 8 znaków; wyświetlacz operatora – alfanumeryczny.  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) 
Nowe funkcje: Kopia elektroniczna paragonu (karta SD), Wielowalutowość (przygotowana na EUROfiskalizację) ; monitor 
transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu).

2799,00 PLN

Posnet 
Thermal 

FV EJ LCD

Ilość PLU: 100000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny CITIZEN; rozmiar papieru: 57mm. 
Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 2 x 20 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) 
Nowe funkcje: Kopia elektroniczna paragonu (karta SD), Wielowalutowość (przygotowana na Eurofiskalizację) ; monitor 
transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami wideomonitoringu).

2799,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Model Opis Cena Detal

Posnet 
Thermal A 

EJ LCD

Ilość PLU: 100000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny CITIZEN; rozmiar papieru: 57mm. 
Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 2 x 20 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). Pełen zestaw formatek niefiskalnych, umożliwiających generowanie wszystkich operacji aptecznych (w tym m.in. wycenę leku, 
wycenę recepty (2 formatki),
wycenę leku robionego (2 formatki), zamówienie na lek recepturowy, wykonanie raportu kasowego dla aptek), a także organizowanie 
promocji (systemy lojalnościowe i rabatowe) i obsługę płatności elektronicznych.  
Nowe funkcje: Kopia elektroniczna paragonu (karta SD), Wielowalutowość (przygotowana na EUROfiskalizację) ; monitor transakcji 
(umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu).

2799,00 PLN

Posnet 
Thermal 

HS

Ilość PLU: 250000. 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 +40º C. Obcinacz: w  opcji. Złącza: 2 x RS232, 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

Wersja standardowa
2999,00 PLN

Wersja z obcinaczem
3099,00 PLN

Posnet 
Thermal HS 

EJ

Ilość PLU:250000. 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 +40º C. Obcinacz: w  opcji. Złącza: 2 x RS232, 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
Nowe funkcje: Kopia elektroniczna paragonu (karta SD), Wielowalutowość (przygotowana na EUROfiskalizację) ; monitor transakcji 
(umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu).

Wersja standardowa
2999,00 PLN

Wersja z obcinaczem
3099,00 PLN

Posnet 
Nixdorf 
TH230+

Czytelny wyświetlacz - LCD lub VFD (2x20 znaków) z regulacją kontrastu i podświetlenia. Wydajny mechanizm drukujący z obcinaczem 
papieru (650linii/s). Kopia elektroniczna paragonu z archiwizacją danych przez port komunikacyjny z komputerem . Wielowalutowość 
(przygotowana na eurofiskalizację). Wydruk faktur VAT - z możliwością podania m.in. numeru rejestracyjnego, nr WZ, nr klienta, nr 
zamówienia itp. Automatyczna zmiana stawek VAT (PTU) wg zaprogramowanej daty. Wrzutowy system wymiany papieru. Wydruk 
kodów kreskowych na paragonach. Formatki wydruków do obsługi systemów lojalnościowych i rabatowych. System raportów i 
wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych. Monitor transakcji (integracja drukarki z systemami videomonitoringu 
sklepowego). Przypominanie o przeglądach . Złącza - 1xUSB, 2xRS232, BlueTooth (poprzez moduł RSBT2) 

Wersja z wyświetlaczem LCD
3499,00 PLN

Wersja z wyświetlaczem VFD
3699,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Posnet 
Thermal A 

HS EJ

Ilość PLU:250000. 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 +40º C. Obcinacz: w  opcji. Złącza: 2 x RS232, USB, Bluetooth (po dołączeniu modułu RSBT2). 
Przypominanie o przeglądzie okresowym. Pełen zestaw formatek pozwalających na realizację operacji aptecznych. Zestawy wydruków 
niefiskalnych umożliwiających organizację promocji (systemy lojalnościowe i rabatowe), a także obsługe płatności elektronicznych. 
Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Możliwość wymiany akumulatorów bez potrzeby rozkręcania 
drukarki
Nowe funkcje: Kopia elektroniczna paragonu (karta SD), Wielowalutowość (przygotowana na EUROfiskalizację) ; monitor transakcji 
(umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu).

2999,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.

http://www.arkom.kielce.pl/
mailto:arkom@onet.pl


      www.arkom.kielce.pl,   ARKOM ul. Klonowa 55/28,  25-553 Kielce,    tel. 41 34 33 111,   fax 41 34 33 110,     arkom@onet.pl,  obowiązuje od:  2 grudnia 2011 strona 8 z 54

Model Opis Cena Detal

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 pod adresem e-mail: handel@posnet.com

Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi

Terminale 
Elo seria D

Terminal komputerowy PC zintegrowany z ekranem dotykowym 15" dedykowany do punktu sprzedaży. Zalety: Wysoka moc 
obliczeniowa gwarantuje wygodną pracę na wymagających aplikacjach. Duża ilość portów komunikacyjnych i dostępnych akcesoriów w 
połączeniu z możliwością wyboru różnych technologii dotykowych ułatwiają dostosowanie terminala do każdego tupu punktu sprzedaży. 
Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca. Zastosowanie: punkty sprzedaży, punkty samoobsługowe. Dostępne technologie 
dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch,, APR (wyk. zero-bezel) Funkcje specjalne: obudowa panElowa (doskonały dostęp serwisowy do 
wszystkich podzespołów komputerowych). Konstrukcja ekranu zero-bezel (jednolita płaska szklana powierzchnia robocza).
Gwarancja: 36 miesięcy 
Parametry komputera:

model procesor ilość RAM1 przekątna ekranu

15D1 rewizja B Intel Dual-Core Celeron E1500 (2,2 GHz, FSB 800 MHz) 1 GB 15”

15D2 Intel Core 2 Duo E8400 (3 GHz, FSB 1333 MHz) 2 GB 15”

17D1 Intel Dual-Core Celeron E1500 (2,2 GHz, FSB 800 MHz) 1 GB 17”

17D2 Intel Core 2 Duo E8400 (3 GHz, FSB 1333 MHz) 2 GB 17”
Pozostałe parametry (wspólne dla wszystkich modeli z serii D):
Chipset: Intel G31/ICH7, , Grafika: Intel GMA 3100, Dysk twardy: 2,5" 160 GB SATA 2 + 1 miejsce na dodatkowy dysk, Dostępne 
systemy operacyjne: MS Win XP PRO SP2, WEPOS, bez systemu Porty szeregowe: 3x RS232 + 2 x RS232 12V lub 5V 
(konfigurowalny), Porty USB: 7xUSB 2.0 (1 port zasilany 12V 1.5A),1 x LPT (Centronics),  Port szuflady  12V lub 24V (konfigurowalny) 1 
x RJ11, Porty urządzeń wejściowych: 2 x PS/2 (klawiatura + mysz), Złącza audio: 3x jack 3,5 mm (line out, in/mic) Dodatkowe złącza: 
złącze Compact flash typu I, złącze zasilania 24V do drukarki paragonowej (np. WTP150), Dostępne akcesoria: czytnik kart 
magnetycznych (3 ścieżki), czytnik linii papilarnych, wyświetlacz znakowy 2 x 20, czytnik kodów kreskowych (jedno lub wieloliniowy), 
karta WIFI, moduł RAM 1GB, kabel 24V terminal - drukarka paragonowa.
Wyceniona konfiguracja:
Ekran dotykowy: AccuTouch (rezystywny) lub IntelliTouch (ultradźwiękowy) lub APR (akustyczny)
Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją

Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera czytnika kart magnetycznych
Akcesoria do terminala Elo15D1 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

15D1 rew.B
Bez Systemu*
1485,00 USD

POSReady 2009*
1418,00 USD
Windows XP
1499,00 USD

15D2 rew.B
Bez Systemu*
1647,00 USD

POSReady 2009*
1782,00 USD
Windows XP
183600 USD

17D1 rew.B
Bez Systemu*
1458,00 USD

POSReady 2009*
1593,00 USD
Windows XP
1661,00 USD

17D2 rew.B
Bez Systemu*
1769,00 USD

POSReady 2009*
1940,00 USD
Windows XP
1958,00 USD

1 Płyty główne terminali serii 15D wyposażone są w dwa sloty pamięci RAM. Podane rozmiary pamięci RAM zainstalowane są w jednej kości, dzięki czemu drugi slot pozostaje wolny (obsługa maksymalnie 4GB RAM)
Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Model Opis Cena Detal

Terminale 
Elo seria B

Seria B to uniwersalne terminale komputerowe wyposażone w ekrany dotykowe. 
Wersja B2 (bezwiatrakowa) doskonale poradzi sobie w brudnym środowisku. Wersja B1 to uniwersalny terminal o mocy przeciętnego 
komputera biurowego. Wersja B3 to natomiast wydajna stacja robocza z dwurdzeniowym procesorem Intel Core 2 Duo. Typowe 
zastosowania dla terminali z tej serii to 
Zalety: wybór różnych opcji mocy obliczeniowej, dwa rozmiary ekranu, kompaktowe rozmiary, ekran typu zero-bezel (tylko APR), 
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. Zastosowanie: punkty sprzedaży, pulpity operatorskie, infokioski, rozwiązania samoobsługowe oraz interaktywna reklama 
multimedialna (IDS). Dostępne technologie dotykowe: APR,  AccuTouch, IntelliTouch, Funkcje specjalne: obudowa panelowa (łatwy 
serwis) Gwarancja: 36 miesięcy
Parametry komputera:

model Procesor Pamięć 
RAM

Ekran Chipset Układ 
graficzny

Inne

15B1 Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2GHz 
512KB L2 Cache

2GB2 15" Intel G41 Express Intel GMA 
X4500

15B2 Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB 
L2 Cache

1GB3 15" Intel NM10 Express Intel® GMA 
3150*

15B3 Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 
Cache

2GB12 15" Intel G41 Express Intel GMA 
X4500

17B1 Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2GHz 
512KB L2 Cache

2GB12 17" Intel G41 Express Intel GMA 
X4500

17B2 Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB 
L2 Cache

1GB13 17" Intel NM10 Express Intel® GMA 
3150

17B3 Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 
Cache

2GB12 17" Intel G41 Express Intel GMA 
X4500

Pozostałe parametry (wspólne dla wszystkich modeli z serii B):
 Dostępne systemy operacyjne: MS Win XP PRO SP2, bez systemu Porty szeregowe: 2 x RS232, Porty USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na 
panelu złączy, 1 port z zabezpieczeniem przed niepowołanym dostępem, 1 port na boku obudowy osłoniętej gumową zaślepką), Złącza 
audio: 3x jack 3,5 mm (line-in, line-out, mic-in),  Ethernet: 1x RJ45 (10/100/1000)
Wyceniona konfiguracja:
Ekran dotykowy: APR (wykonanie zero-bezel) lub AccuTouch lub IntelliTouch
Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją
Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera czytnika kart magnetycznych
Akcesoria do terminali z serii B dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

15B1 
Bez Systemu*
1337,00 USD

POSReady 2009*
1472,00 USD

Windows XP lub W7
1539,00 USD

15B2 
Bez Systemu*
1188,00 USD

POSReady 2009*
1323,00 USD
Windows XP
1350,00 USD

15B3 
Bez Systemu*
1647,00 USD

POSReady 2009*
1782,00 USD

Windows XP lub W7
1836,00 USD

17B1 
Bez Systemu*
1458,00 USD

POSReady 2009*
1593,00 USD

Windows XP lub W7
1661,00 USD

17B2 
Bez Systemu*
1310,00 USD

POSReady 2009*
1445,00 USD

Windows XP lub W7
1512,00 USD

17B3
Bez Systemu*
1769,00 USD

POSReady 2009*
1890,00 USD

Windows XP lub W7
1958,00 USD

2 Płyta główna wyposażona jest w jeden slot pamięci RAM. Ewentualna rozbudowa pamięci wiąże się z wymianą zainstalowanej kości na większą. Płyta obsługuje maksymalnie 4GB pamięci RAM. Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM DDR2-800 (PC2-6400, dual channel). Zalecany producent  
układu:Transcend

3 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.

* Wersja sprowadzana wyłącznie na zamówienie (minimalny czas oczekiwania – 3 tygodnie).
Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Model Opis Cena Detal

Terminale 
Elo seria C

Seria C to zintegrowane terminale komputerowe wyposażone w ekrany 19" lub 22" o podwyższonym standardzie wyświetlanego 
obrazu. Urządzenia tego typu doskonale obsługują aplikacje multimedialne, przez co najczęściej znajdują zastosowanie w 
rozwiązaniach nastawionych na wywołanie pozytywnego wrażenia u odbiorcy. Ekran dotykowy dual-touch (wer. IntelliTouch Plus) w 
połączeniu z mocną i zarazem estetyczną konstrukcją umożliwia montaż w różnorodnych miejscach instalacji.
Zalety: wybór różnych opcji mocy obliczeniowej, dwa rozmiary ekranu, ekran typu zero-bezel (tylko AccuTouch), 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 PLUS, Funkcje specjalne: szerokie wybór akcesoriów  Gwarancja: 36 miesięcy
Parametry komputera:

model Procesor Pamięć 
RAM

Ekran Chipset Układ 
graficzny

Inne

19C2 Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB 
L2 Cache

2GB4 19" Intel NM10 Express Intel® GMA 
3150*

19C3 Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 
Cache

2GB5 19" Intel G41 Express Intel GMA 
X4500

22C2 Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB 
L2 Cache

2GB15 22" Intel NM10 Express Intel® GMA 
3150

22C3 Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 
Cache

2GB16 22" Intel G41 Express Intel GMA 
X4500

Pozostałe parametry (wspólne dla wszystkich modeli z serii B):
 Dostępne systemy operacyjne: bez systemu, POS Ready 2009, Windows 7, Porty szeregowe: 2 x RS232, Porty USB: 6xUSB 2.0 (4 
porty na panelu złączy, 2 porty na froncie pod zaślepką), Złącza audio: 3x jack 3,5 mm (line-in, line-out, mic-in),  Ethernet: 1x RJ45 
(10/100/1000)
Wyceniona konfiguracja:
Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera akcesoriów
Akcesoria do terminali z serii B dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

19C2 
Bez Systemu*
1526,00 USD

POSR.dy 2009*
1661,00 USD
Windows 7

1728,00 USD

19C3 
Bez Systemu*
1904,00 USD

POSR.dy 2009*
2052,00 USD
Windows 7

2106,00 USD

22C2 
Bez Systemu*
1674,00 USD

POSRddy 2009*
1823,00 USD
Windows 7

1877,00 USD

22C3 
Bez Systemu*
2066,00 USD

POSR.dy 2009*
2201,00 USD
Windows 7

2268,00 USD

4 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.

* Wersja sprowadzana wyłącznie na zamówienie (minimalny czas oczekiwania – 3 tygodnie).
5 Płyta główna wyposażona jest w jeden slot pamięci RAM. Ewentualna rozbudowa pamięci wiąże się z wymianą zainstalowanej kości na większą. Płyta obsługuje maksymalnie 4GB pamięci RAM. Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM DDR2-800 (PC2-6400, dual channel). Zalecany producent  

układu:Transcend
Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Model Opis Cena Detal

Terminale 
Elo seria 

19MR

Terminale serii 19r powstały głównie z myślą o rozwiązaniach samoobsługowych takich jak punkty informacyjne, miejsca rejestracji, 
kioski internetowe itd. Zalety: duży ekran dotykowy 19” działający w technologii APR (konstrukcja zero-bezel), kompaktowa obudowa, 
wybór dwóch opcji mocy obliczeniowej, funkcje multimedialne i publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran 
odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. Terminal dostępny jest również w wersji medycznej (model 19MR1) Opcje instalacji: 
instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Zastosowanie: punkty 
samoobsługowe, konsole sterujące, punkty sprzedaży, infokioski itd.. Dostępne technologie dotykowe: wyłącznie APR , Funkcje 
specjalne: podstawa z dwoma przegubami Gwarancja: 36 miesięcy
Parametry komputera:

model Procesor Pamięć 
RAM6

Dysk 
twardy

Chipset Układ 
graficzny

Inne

19MR1 Intel Atom 330 Dual-Core 1.6 GHz,
533 MHz FSB, 1MB L2 Cache

1 GB 80 GB Intel 945GC Express oraz 
Intel I/O ICH7

Intel® GMA 
950

Pozostałe parametry (wspólne dla wszystkich modeli z serii 19R):
 Dostępne systemy operacyjne: MS Win XP PRO SP2, bez systemu Porty szeregowe: 1x RS232, Porty USB: 2xUSB 2.0, Porty 
urządzeń wejściowych: 2 x PS/2 (klawiatura + mysz), Złącza audio: 2x jack 3,5 mm (line-in,mic-in),  Ethernet: 1x RJ45 (10/100/1000)
Wyceniona konfiguracja:
Ekran dotykowy: APR (wykonanie zero-bezel)
Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją
Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera czytnika kart magnetycznych

19MR1 (medyczny)

Bez systemu
1796,00 USD

19MR1 (medyczny)

Windows XP PRO

1998,00 USD

Monitory dotykowe - stacjonarne

Monitor 
Elo1215L

Najmniejszy monitor dotykowy w ofercie Elo Touchsystems. 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 Dostępne akcesoria: brak, 
Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: wyłącznie ciemna kolorystyka, bez akcesoriów

554,00 USD

Monitor 
Elo1515L

Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15". 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. Pozycja w ofercie: model 1515 pochodzi z serii 1000 
- tworzonej z myślą o atrakcyjnej cenie, przy zachowaniu jakości produktów Elo. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, 
IntelliTouch, APR, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, Kolorystyka: jasna lub ciemna Gwarancja: 36 miesięcy 
Wyceniona konfiguracja: kolorystyka ciemna lub jasna (wyłącznie APR), dowolna technologia dotykowa, bez czytnika kart 
magnetycznych
Czytniki do monitora Elo1515 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są  w dziale: Akcesoria

513,00 USD

6 Brak możliwości rozbudowy pamięci RAM przez Użytkownika. Na indywidualne zamówienie dostępne są wersji terminali z serii 19R z większą ilością pamięci RAM.
Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Model Opis Cena Detal

Monitor 
Elo1519L

Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 15,6". Wyświetlacz jest dostosowany do  pracy pionowej. Wysoka klasa 
szczelności wersji APR i Accutouch (wersje zero-bezel): front monitora na poziomie IP65, tył na poziomie IP64 (bez certyfikacji). 
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 2 x 2W, Line-in: 1 x jack 3,5 mm, Słuchawki 1 x jack 3,5mm, 
Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch,  (zero-bezel)   IntelliTouch, APR (zero-bezel), Dostępne akcesoria: czytnik kart 
magnetycznych, Kolorystyka: ciemna Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: dowolna technologia dotykowa, bez czytnika kart magnetycznych
Czytniki do monitora Elo1519 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są  w dziale: Akcesoria

459,00 USD

Monitor 
Elo1522L

Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15". Zastosowana konstrukcja umozliwia niskie położenie w pozycji roboczej. 
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: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje 
publiczne: blokada menu, zamek Kensington.Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch,   IntelliTouch,   APR  , CarrollTouch 
(podczerwień) Multimedia: głośniki 2 x 2W, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, wysoka podstawa, Kolorystyka: jasna 
lub ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy
Dodatkowe informacje: monitor nie posiada wbudowanego HUB'a USB, przez co zainstalowane akcesoria powodują konieczność 
podłączania do komputera dodatkowych kabli USB.
Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, bez akcesoriów, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch, APR, niska podstawa
W celu ustalenia ceny monitora wraz z poszczególnymi akcesoriami prosimy o kontakt telefoniczny (bezpłatna infolinia: 0800 120 322)

AccuTouch
IntelliTouch

APR
567,00 USD

CarrollTouch
648,00 USD

Monitor 
Elo1529L

Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15". 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: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie 
poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: 
AccuTouch,   IntelliTouch,   CarrollTouch  , APR, Surface Capacitive (pojemnościowa) Multimedia: głośniki 2 x 2W, Dostępne akcesoria: 
czytnik kart magnetycznych, wyświetlacz klienta 2 x 20 znaków, czytnik linii papilarnych, wysoka podstawa, Kolorystyka: jasna lub 
ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy
Dodatkowe informacje: monitor posiada wbudowany HUB, przez co zainstalowane akcesoria nie wymagają  podłączania do 
komputera dodatkowych kabli USB.
Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, bez akcesoriów
W celu ustalenia ceny monitora wraz z akcesoriami prosimy o kontakt telefoniczny (bezpłatna infolinia: 0800 120 322)

AccuTouch
IntelliTouch

Surface Cap.
APR

621,00 USD

CarrollTouch
675,00 USD

Monitor 
Elo1528L 
MEDICAL

Specjalistyczny monitor medyczny z ekranem dotykowym 15". Zastosowanie: punkt wydań leków, szpitalny punkt sprzedaży, panel 
sterujący aparaturą medyczną itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja 
poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany 
zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Certyfikacja: CE Medical Device dyrektywa EN60601-1, Demko Medical 
EN60601-1, CB Medical IEC 60601-1. wraz z wymogami EMC EN/IEC 60601-1-2. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, 
IntelliTouch, Głośniki: 2 x 2W, , Kolorystyka: jasna lub ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: kolorystyka 
ciemna/jasna, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch

770,00 USD

Monitor 
Elo1715L

Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17". 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. Pozycja w ofercie: model 1715 pochodzi z serii 1000 
- tworzonej z myślą o atrakcyjnej cenie, przy zachowaniu jakości produktów Elo. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, 
IntelliTouch, APR, Kolorystyka: ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, dowolna technologia 
dotykowa.

594,00 USD

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Model Opis Cena Detal

Monitor 
Elo1729L

Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17". 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: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie 
poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: 
AccuTouch,   IntelliTouch,   APR, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, czytnik kodów kreskowych (jedno lub wieloliniowy), 
panel głośników, wyświetlacz klienta 2 x 20 znaków, czytnik linii papilarnych, Kolorystyka: jasna lub ciemna,  Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch lub APR, bez akcesoriów
Akcesoria do monitora Elo1729 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

702,00 USD

Monitor 
Elo1915L

Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19". 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. Pozycja w ofercie: model 1915 pochodzi z serii 1000 - tworzonej z myślą o atrakcyjnej cenie, przy zachowaniu 
jakości produktów Elo. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch,  APR,Kolorystyka: ciemna, Gwarancja: 36 
miesięcy  Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch lub APR

648,00 USD

Monitor 
Elo1919L

Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 18,5". Wyświetlacz jest dostosowany do  pracy pionowej. Wysoka klasa 
szczelności wersji APR i AccuTouch (wersje zero-bezel): front monitora na poziomie IP65, tył na poziomie IP64 (bez certyfikacji). 
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 2 x 2W, Line-in: 1 x jack 3,5 mm, 
Słuchawki 1 x jack 3,5mm, Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch,  (zero-bezel)   IntelliTouch, APR (zero-bezel), Dostępne 
akcesoria: czytnik kart magnetycznych, Kolorystyka: ciemna Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: dowolna technologia dotykowa, bez czytnika kart magnetycznych
Czytniki do monitora Elo1519 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są  w dziale: Akcesoria

594,00 USD

Monitor 
Elo1928L 
MEDICAL

Specjalistyczny monitor medyczny z ekranem dotykowym 19". Zastosowanie: punkt wydań leków, szpitalny punkt sprzedaży, panel 
sterujący aparaturą medyczną itd. Ze względu na doskonałe parametry obrazu i wbudowane głośniki monitor również doskonale 
sprawdza się w zastosowaniach samoobsługowych Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory 
montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA.. Złącza: wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) 
Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Certyfikacja: CE Medical Device dyrektywa EN60601-1, 
Demko Medical EN60601-1, CB Medical IEC 60601-1. wraz z wymogami EMC EN/IEC 60601-1-2. Pozycja w ofercie: model 1528 
pochodzi z serii 5000 - urządzeń specjalistycznych. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch,   IntelliTouch,   Multimedia: głośniki 2 x 
2W, , Kolorystyka: jasna lub ciemna,  Gwarancja: 36 miesięcy

864,00 USD

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Model Opis Cena Detal

Monitor 
Elo1900L

Nowoczesna stylistyka (tzw. „lśniący wygląd”) w połączeniu z panoramicznymi proporcjami obrazu stawiają przed monitorami 
dotykowymi nowe wyzwania. Technologia dotykowa APR pozwala na zupełnie nową konstrukcję obudowy  (bez plastikowego 
obramowania na brzegach ekranu). Dzięki temu obszar roboczy monitora jest idealnie płaski. i  umożliwia swobodny dostęp do całej 
powierzchni ekranu. Konstrukcja zero-bezel doskonale ułatwia również czyszczenie urządzenia.
Konstrukcja „zero-bezel” opracowana przez Elo Touchsystems jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na rynku. Technologia dotykowa 
APR dostępna jest wyłącznie w urządzeniach Elo. Monitory 1900 i 2200 dostępne są również w technologii dotykowej IntelliTouch z 
tradycyjną konstrukcją obudowy.
Wysokie parametry obrazu oraz możliwość instalacji ekranu w pozycji pionowej ułatwiają stosowanie ekranu w zaawansowanych 
aplikacjach graficznych.
Zastosowania: punkty sprzedaży (POS), punkty informacyjne (POI), rozwiązania samoobsługowe, rozwiązania półprzemysłowe, 
automatyka w inteligentnych budynkach.
Dostępna kolorystyka: ciemny szary, jasny beż
Podstawowe parametry techniczne:
Przekątna ekranu: 19”
Proporcje obrazu: 16 x 10
Rozdzielczość robocza: 1440 x 900
Jasność matrycy LCD: 270 cd/m2
Złącze wideo: VGA (analogowe D-SUB 15 pin)
Głośniki: wbudowane 2 x 2W
Widoczność obrazu: 160 stopni poziomo, 160 stopni pionowo
Czas odpowiedzi matrycy: 5 msec
Kontrast: 1000:1
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch

770,00 USD

Monitor 
Elo2200L

Nowoczesna stylistyka (tzw. „lśniący wygląd”) w połączeniu z panoramicznymi proporcjami obrazu stawiają przed monitorami 
dotykowymi nowe wyzwania. Technologia dotykowa APR pozwala na zupełnie nową konstrukcję obudowy  (bez plastikowego 
obramowania na brzegach ekranu). Dzięki temu obszar roboczy monitora jest idealnie płaski. i  umożliwia swobodny dostęp do całej 
powierzchni ekranu. Konstrukcja zero-bezel doskonale ułatwia również czyszczenie urządzenia.
Konstrukcja „zero-bezel” opracowana przez Elo Touchsystems jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na rynku. Technologia dotykowa 
APR dostępna jest wyłącznie w urządzeniach Elo. Monitory 1900 i 2200 dostępne są również w technologii dotykowej IntelliTouch z 
tradycyjną konstrukcją obudowy.
Wysokie parametry obrazu oraz możliwość instalacji ekranu w pozycji pionowej ułatwiają stosowanie ekranu w zaawansowanych 
aplikacjach graficznych.
Zastosowania: punkty sprzedaży (POS), punkty informacyjne (POI), rozwiązania samoobsługowe, rozwiązania półprzemysłowe, 
automatyka w inteligentnych budynkach.
Dostępna kolorystyka: ciemny szary, jasny beż
Podstawowe parametry techniczne:
Przekątna ekranu: 22”
Proporcje obrazu: 16 x 10
Rozdzielczość robocza: 1680 x 1050
Jasność matrycy LCD: 270 cd/m2
Złącze wideo: VGA (analogowe D-SUB 15 pin)
Głośniki: wbudowane 2 x 2W
Widoczność obrazu: 160 stopni poziomo, 160 stopni pionowo
Czas odpowiedzi matrycy: 5 msec
Kontrast: 1000:1
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch

797,00 USD

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Model Opis Cena Detal

Monitory dotykowe - do zabudowy

Monitor 
Elo1247L

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. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, Gwarancja: 36 
miesięcy

729,00 USD

Monitor 
Elo1537L

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,, APR, Surface Capacitive (pojemnościowa), CarrollTouch (podczerwień), Secure Touch  Dostępne akcesoria: ramka 
montażowa, kontroler OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty. Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, standardowa klasa szczelności, BEZ ZASILACZA
Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu należy go dodatkowo 
wskazać
Akcesoria do monitora Elo1537 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

AccuTouch
IntelliTouch

APR
554,00 USD

Surface Cap.
CarrollTouch
Secure Touch
668,00 USD

Zasilacz
19,00 USD

Monitor 
Elo1739L

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,, APR, Surface Capacitive (pojemnościowa), CarrollTouch (podczerwień), Secure Touch Dostępne akcesoria: ramka 
montażowa, kontroler OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty.  Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, BEZ ZASILACZA
Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu należy go dodatkowo 
wskazać
Akcesoria do monitora Elo1739 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

AccuTouch
IntelliTouch

APR
621,00 USD

Surface Cap.
CarrollTouch
SecureTouch
648,00 USD

Zasilacz
19,00 USD

Monitor 
Elo1937L

Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. W stosunku do modelu 1939L posiada nieco słabszą 
jasność panela LCD. 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, APR, Dostępne akcesoria: ramka montażowa, kontroler 
OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty.  Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, BEZ ZASILACZA
Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu należy go dodatkowo 
wskazać
Akcesoria do monitora Elo1939 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

594,00 USD
Zasilacz

19,00 USD

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Model Opis Cena Detal

Monitor 
Elo1939L

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, APR, Surface Capacitive (pojemnościowa), CarrollTouch (podczerwień), Secure Touch, Dostępne akcesoria: ramka 
montażowa, kontroler OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty.  Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, BEZ ZASILACZA
Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu należy go dodatkowo 
wskazać
Akcesoria do monitora Elo1939 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

AccuTouch
IntelliTouch

APR
716,00 USD

Surface Cap.
CarrollTouch
SecureTouch,
756,00 USD

Zasilacz
19,00 USD

Monitor 
Elo1938L

Panoramiczny monitor dotykowy 19” Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB 
(podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch,, APR, Surface Capacitive 
(pojemnościowa), Secure Touch Dostępne akcesoria: , kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe  Gwarancja: 36 
miesięcy
Wyceniona konfiguracja:  BEZ ZASILACZA
Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu należy go dodatkowo 
wskazać
Akcesoria do monitora Elo2039 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

IntelliTouch
APR

527,00 USD

SecureTouch
Surface Cap.
594,00 USD

Zasilacz
19,00 USD

Monitor 
Elo2239L

Panoramiczny monitor dotykowy 22” Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB 
(podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe:  IntelliTouch, APR,  Dostępne akcesoria: 
kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe  Gwarancja: 36 miesięcy
Dodatkowe informacje: monitor w wersji IntelliTouch dostępny jest również z powłoką antyrefleksyjną (antiglare)
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów
Akcesoria do monitora Elo2039 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

IntelliTouch antigl.
APR

743,00 USD

IntelliTouch
702,00 USD

Monitor 
Elo2240L

Panoramiczny monitor dotykowy 22” o podwyższonych parametrach optycznych (widoczność obrazu 178° z każdej strony, jasność 
panelu: 300 cd) . Ramka obudowy wokół obszaru roboczego ma zaledwie 13mm, co ułatwia zabudowę w wąskich urządzeniach. 
Możliwość pracy pionowej.  Zastosowanie: , reklama interaktywna (IDS), samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, 
rozrywka itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 
i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe:  IntelliTouch, Dostępne akcesoria: 
kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe  Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów

864,00 USD

Monitor 
Elo2639L

Panoramiczny monitor dotykowy 26” Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB 
(podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe:  IntelliTouch, APR, Dostępne akcesoria: , 
kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe  Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów
Akcesoria do monitora Elo2039 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

IntelliTouch
1175,00 USD

APR
1202,00 USD

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Monitor 
Elo3239L

Panoramiczny monitor dotykowy 32” Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. 
Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB 
(podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe:  IntelliTouch, APR, Dostępne akcesoria: , 
kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe  Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów
Akcesoria do monitora Elo2039 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria

IntelliTouch

1809,00 USD

APR

1836,00 USD

Systemy Interactive Digital Signage

Monitor 
Elo 3200L 

IDS

Monitor 3200L 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). Technologia APR, w którą wyposażone są monitory z serii IDS doskonale sprawdza się w brudnym środowisku i jest 
niewrażliwa na elektrostatykę. Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. 
Dostępne technologie dotykowe:  APR (zero-bezel). Dostępne akcesoria: komputer modułowy ECM, Podstawa do pracy 
wolnostojącej. Parametry techniczne: Przekątna ekranu: 32", jasność ekranu: 405cd/m2, złącza wideo: VGA, HDMI, wbudowany 
zasilacz, kąty widzenia obrazu: 178° z każdej strony. Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów

IntelliTouch Plus
1890,00 USD

APR
1742,00 USD

Monitor 
Elo4200L 

IDS

Monitor 4200L 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). Technologia APR, w którą wyposażone są monitory z serii IDS doskonale sprawdza się w brudnym środowisku i jest 
niewrażliwa na elektrostatykę. Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. 
Dostępne technologie dotykowe:  APR (zero-bezel). Dostępne akcesoria: komputer modułowy ECM, Podstawa do pracy 
wolnostojącej. Parametry techniczne: Przekątna ekranu: 42", jasność ekranu: 600cd/m2, złącza wideo: VGA, HDMI, wbudowany 
zasilacz, kąty widzenia obrazu: 178° z każdej strony, Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów

IntelliTouch
2673,00 USD

APR
2592,00 USD

Monitor 
Elo4600L 

IDS

Monitor 4600L 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). Technologia APR, w którą wyposażone są monitory z serii IDS doskonale sprawdza się w brudnym środowisku i jest 
niewrażliwa na elektrostatykę. Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. 
Dostępne technologie dotykowe:  APR (zero-bezel). Dostępne akcesoria: komputer modułowy ECM, Podstawa do pracy 
wolnostojącej. Parametry techniczne: Przekątna ekranu: 42", jasność ekranu: 405cd/m2, złącza wideo: VGA, HDMI, wbudowany 
zasilacz, kąty widzenia obrazu: 178° z każdej strony, Gwarancja: 36 miesięcy
Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów

2984,00 USD

Komputer 
modułowy 
Elo ECM 1 

IDS

Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touchsystems 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 
Celeron Dual-Core E1500 2,2 GHz, 1GB pamięci RAM, Wyceniona konfiguracja: bez systemu operacyjnego Gwarancja: 36 miesięcy

bez OS
635,00 USD

Windows XP/7
783,00 USD

Komputer 
modułowy 
Elo ECM 2 

IDS

Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touchsystems 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 
Celeron Core 2 Duo E8400 3 GHz, 2GB pamięci RAM,  Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez systemu operacyjnego

bez OS
945,00 USD

Windows XP/7
1094,00 USD

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Drukarki paragonów niefiskalnych

Drukarka 
termiczna 
WTP150V2

Wydruki: typ wydruku: termiczny; prędkość druku: 150 mm/s; szer. wydruku: 72 mm; szerokość papieru: 50 - 82,5 mm; Obcinacz: 
rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe; Mechanizm drukujący: żywotność głowicy drukującej: ~100km wydruku; Emulacja: 
Epson TM88; Polskie znaki:Windows 1250, CP852; Dostępne interfejsy: USB+LPT, USB+RS232; USB+Ethernet, Wymiary: 
152x204x150mm (SxWxG); Waga: 1,6 kg  Dostępne akcesoria: osłona przeciwzalaniowa, sygnalizator dźwiękowy (podłączany do 
portu szuflady). 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+RS232
lub

USB+LPT
830,00 PLN

USB+Ethernet
1025,00 PLN

Drukarka 
igłowa 
MP400

Wydruki: typ wydruku: igłowy; prędkość druku: 5 linii/s; szer. wydruku: maks. 42 kolumny tekstu (400 punktów/wiersz) ; szerokość 
papieru: 76 mm; 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, Ethernet, WIFI 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

Weryfikator cen Posnet 

Posnet 
Veri Basic

Wyświetlacz 2x16 znaków, szybki i niezawodny skaner, estetyczna i bardzo trwała łatwa do zamontowania obudowa. Interfejs Przez RS 
232 podłączany do komputera bądź kasy fiskalnej, 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

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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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 trzyścieżkowy 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 . 
Trójkolowa dioda sygnalizująca statusy czytnika .

255,00 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

Skanery kodów kreskowych – ręczne 
Honeywell (Metrologic/HHP)

MS5145 
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

Wersja standard
397,00 PLN

Wersja z podstawką
453,00 PLN

3200

Ręczny, jednoliniowy skaner typu imager. Odczyt kodów po naciśnięciu przycisku
Szybkość skanowania – 200 skanów na sekundę
Zasięg odczytu: 1,3-25 cm
Odporność na upadki (brak elementów ruchomych)
Odczyt standardowych kodów 1D, w  tym GS1  DataBar
Dostępne interfejsy: KBW

Dostępny tylko w wersji KBW (cena 
promocyjna)

399,00 PLN

Podstawka 56,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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MS9520 
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

468,00 PLN7

MS9540 
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

505,00 PLN8

MS9590 
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 std.
468,00 PLN

Wersja z podstawką
512,00 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 intefejsów: 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

468,00 PLN

Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1200g,1250g,1300g,1900g (3m) 56,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A) 87,00 PLN

Podstawka do skanera 1200g, plastikowa (19cm) 71,00 PLN

Podstawka do skanera 1200g (23cm-elast.nóżka) 87,00 PLN

7 Ceny promocyjne, adresowane wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski. 
8 Ceny promocyjne, adresowane wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski. 
Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Model Opis Cena Detal

HHP 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 intefejsów: 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

483,00 PLN

Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1200g,1250g,1300g,1900g (3m) 56,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A) 87,00 PLN

Podstawka do skanera 1300g,3800g (25cm-elast.nóżka) 71,00 PLN

Podstawka do skanera 1300g (23cm-sztywna)
72,00 PLN

HHP 3800g 
PDF

Ręczny, jednoliniowy skaner typu imager. Odczyt po naciśnięciu przycisku.
Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę
Zasięg odczytu: 0,8-20,30 cm
Odporność na upadki (brak elementów ruchomych)
Odczyt standardowych kodów 1D, GS1 DataBar, PDF417, a także kodów złej jakości i uszkodzonych
Odczyt kodów 1D z ekranów LCD
Multi-interfejs
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB

651,00 PLN

Podstawka do skanera 1300g,3800g (25cm-elast.nóżka) 71,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Model Opis Cena Detal

MS3780 
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 deaktywowanym czujnikiem IR. 
Przystosowany do współpracy z systemem EAS (CheckPoint, Sensormatic). 
Odczyt standardowych kodów 1D, w  tym GS1  DataBar
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB

Zestaw

1147,00 PLN
Wersja RS232, szary, (tylko skaner)

1016,00 PLN

Kabel RS232 do skanera 1690,3780,9520,9540,9590 58,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A) 87,00 PLN

Podstawka do skanera MS3780,szara 58,00 PLN

Skanery kodów kreskowych – bezprzewodowe  Honeywell 
(Metrologic/HHP)

MS9535 
Voyager 

BT

Bezprzewodowy skaner laserowy. Posiada wszystkie cechy grupy Voyager, w tym także przycisk  Code Gate. Komunikacja dwustronna 
możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 10m od stacji bazowej. Pozwala na odczytanie do 14 tys. kodów po 
jednokrotnym naładowaniu baterii. 
Posiada Sleep Mode - system zapewniający oszczędzanie energii. 
Funkcja RangeGate, pozwala na zapisywanie w pamięci RAM 8KB kodów (kilkanaście kodów, w zależności od wielkości), gdy skaner 
znajdzie się poza zasięgiem bazy (dane zostaną przesłane, gdy skaner znajdzie się w zasięgu bazy).  Wersja skanera z powiększona 
pamięcią może przechowywać około 2500 kodów (w zależności od ich wielkości). 
Odczyt standardowych kodów 1D, w  tym GS1  DataBar
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB

Wersja std.
1429,00 PLN

Wersja z dodatkową pamięcią
1624,00 PLN

3820g

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: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
Norma przemysłowa IP41
Dostępne interfejsy: KBW, USB
Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację komunikacyjno-ładującą, instrukcję obsługi

2159,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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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

3783,00 PLN

Skanery kodów kreskowych – imagery
Honeywell (Metrologic/HHP)

MS1690 
Focus

Ręczny skaner typu imager. Odczytuje kody 1D i 2D, nawet te o niskiej jakości oraz z ekranów LCD. Posiada możliwość skanowania 
obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *bmp, *tif). 
Norma przemysłowa IP41
Dostępne interfejsy: RS232

Dostępny tylko w wersji RS232 (cena 
promocyjna)

1299,00 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
Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232

1520,00 PLN
Wersja z USB

(cena promocyjna)
1379,00 PLN

Podstawka do skanera 1900g (22cm-elast.nóżka) 107,00 PLN

4600g

Ręczny skaner typu area imager, przeznaczony do pracy w warunkach biurowych oraz lekkich przemysłowych (dodatnia temperatura, 
standardowe warunki mechaniczne). Odczytuje kody 1D, 2D typu AZTEC (stosowane w dowodach rejestracyjnych pojazdów), kody 
pocztowe. Posiada możliwość skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *bmp, *tif) i funkcję OCR w 
zależności od wybranej wersji. 
Zasięg odczytu: 4,1-32,3 cm
Norma przemysłowa IP41
Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8m
Multi-interfejs
Dostępne interfejsy: USB

Dostępny tylko w wersji USB (cena 
promocyjna)

1299,00 PLN

Podstawka 71,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Skanery kodów kreskowych – przemysłowe
Honeywell (Metrologic/HHP)

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

2957,00 PLN

4800i

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. 
Posiada metalowy uchwyt do zawieszenia np. na lince w wózku widłowym. Jaskrawy, czerwony kolor obudowy wyróżnia czytnik, co w 
przemysłowych warunkach pracy jest dużym atutem. Odczytuje kody 1D, 2D typu AZTEC (stosowane w dowodach rejestracyjnych 
pojazdów), kody pocztowe. Posiada możliwość skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *bmp, *tif) i 
funkcję OCR w zależności od wybranej wersji. 
Zasięg odczytu (do 32 cm)
Duża odporność na upadki nawet z wysokości 2m
Norma przemysłowa IP54
Możliwość pracy w ujemnych temperaturach
Multi-interfejs
Dostępne interfejsy: KBW, USB
Zestaw zawiera: skaner, kabel, instrukcję obsługi

1949,00 PLN

Podstawka 71,00 PLN

4820i

Przemysłowy bezprzewodowy skaner typu area imager. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w 
zasięgu do 10m od stacji bazowej. Konstrukcja obudowy zawiera duże gumowe elementy, chroniące urządzenie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Jaskrawy, czerwony kolor obudowy wyróżnia czytnik, co w przemysłowych warunkach pracy jest dużym atutem. 
Odczytuje kody 1D, 2D typu AZTEC (stosowane w dowodach rejestracyjnych pojazdów), kody pocztowe. Posiada możliwość 
skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *bmp, *tif) i funkcję OCR w zależności od wybranej wersji. 
Duży zasięg odczytu (do 32 cm)
Duża odporność na upadki nawet z wysokości 2m
Norma przemysłowa IP54
Możliwość pracy w ujemnych temperaturach
Dostępne interfejsy: KBW, USB
Zestaw zawiera: skaner, kabel, instrukcję obsługi

4331,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Skanery kodów kreskowych – stacjonarne
Honeywell/Metrologic

MS3580 
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

1060,00 PLN

MS7120 
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

1119,00 PLN

MS7820 
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
Multiinterfejsowy: RS, KBW, USB z automatyczną detekcją rodzaju kabla. 

Tylko skaner

1443,00 PLN

Zasilacz do skanera MS7820/7580 (12V, 1.25A) 99,00 PLN

Kabel KBW, RS232, USB do skanera MS7820/7580 58,00 PLN

Szybka ochronna do skanera 7820 83,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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MS7580 
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
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB

1D (tylko skaner) 
1054,00 PLN

1D, 2D, PDF417
1362,00 PLN

1D, 2D, PDF417 (Zestaw RS, KBW, cena 
promocyjna)

1299,00 PLN

Skanery kodów kreskowych – ladowe
Honeywell/Metrologic

MS7625 
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
Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB

Zwykłe szkło (zestaw KBW)
1731,00 PLN

Utwardzone szkło (zestaw USB)
1878,00 PLN

 Zwykłe szkło (tylko skaner)
1550,00 PLN

Utwardzone szkło (tylko skaner)
1697,00 PLN

Kabel KBW, RS232, USB do skanera 3480,3580,7120,7180,7625 58,00 PLN

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A) 87,00 PLN

Kabel EAS do skanera Horizon 7625 /Stratos 36,00 PLN

Kabel AUX skaner Horizon 7625 - skaner peryferyjny 58,00 PLN

Ramka montażowa do skanera MS7620/7625 133,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Model Opis Cena Detal

MS2422 
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. 
Multiinterfejsowy (USB lub RS zależnie od podłączonego kabla) 

Bez wagi
3763,00 PLN

Kolektory danych
Honeywell/Metrologic

ScanPal 2
Lekki, prosty w obsłudze kolektor danych. Posiada przejrzysty wyświetlacz LCD, z funkcją podświetlania i możliwością regulacji 
kontrastu. 
Pozwala na zapis około 50 tysięcy rekordów. Dostępny w wersji bez skanera lub ze skanerem (diodowym albo laserowym), jako 
batchowy i radiowy.

Laser, zestaw podstawowy
2890,00 PLN

Laser, zestaw Rozszerzony
3195,00 PLN

SP5500 Przenośny kolektor/terminal danych z wbudowanym laserowym skanerem kodów kreskowych i pamięcią 2 MB. Posiada ergonomiczną 
budowę, małe rozmiary, jest wygodny w użyciu i jednocześnie funkcjonalny.

Zestaw podstawowy
2525,00 PLN

Wersja z Bluetooth
3125,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.

http://www.arkom.kielce.pl/
mailto:arkom@onet.pl


      www.arkom.kielce.pl,   ARKOM ul. Klonowa 55/28,  25-553 Kielce,    tel. 41 34 33 111,   fax 41 34 33 110,     arkom@onet.pl,  obowiązuje od:  2 grudnia 2011 strona 28 z 54

Model Opis Cena Detal

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, 
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.

2180,00 PLN

Dolphin 6000: stacja komunikacyjno-ładująca z portami USB i RS232, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz. 310,00 PLN

Dolphin 6000: Kabel komunikacyjny USB. Kabel dostarczany z zasilaczem 
130 PLN

DOLPHIN 
6100

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. Komunikacja w czasie 
rzeczywistym. Skaner imager. Technologia Adaptus Imaging. Możliwość korzystania z telefonii VIP Norma IP-54. Możliwość pracy w 
temperaturach ujemnych. Odporność na upadki z wysokości 1,2 m. 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: konfuguracje j.w + akumulator o większej pojemności 

Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz

Wersja z systemem operacyjnym 
Windows® CE 5.0

Wersja BT
3555,00 PLN

Wersja BT z powiększonym akumulatorem
3875,00 PLN

 BT WLAN
3955,00 PLN

 Wersja BT, WLAN  z powiększonym 
akumulatorem
4350,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.

http://www.arkom.kielce.pl/
mailto:arkom@onet.pl


      www.arkom.kielce.pl,   ARKOM ul. Klonowa 55/28,  25-553 Kielce,    tel. 41 34 33 111,   fax 41 34 33 110,     arkom@onet.pl,  obowiązuje od:  2 grudnia 2011 strona 29 z 54

Model Opis Cena Detal

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: konfuguracje j.w + akumulator o większej pojemności 

Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz

Wersja z systemem operacyjnym 
Windows® Embedded Handheld 

6.5 (WEH6.5)
Wersja BT

3705,00 PLN
Wersja BT z powiększonym akumulatorem

4105,00 PLN

 BT WLAN
4105,00 PLN

Wersja BT, WLAN  z powiększonym 
akumulatorem
4500,00 PLN

Dolphin 6100 Stacja komunikacyjno  ładująca:  USB/RS-232 port komunikacyjny. Zasilacz dostarczany jest z terminalem. 615,00 PLN

Dolphin 6100 Stacja komunikacyjno  ładująca:  USB/RS-232/Ethernet port komunikacyjny. Zasilacz dostarczany jest z terminalem. 690,00 PLN

Kabel komunikacyjny USB
175,00 PLN

Kabel komunikacyjny RS232
90,00 PLN

DOLPHIN 
6500

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 z systemem operacyjnym 
Windows® CE 5.0

Wersja BT
4170,00 PLN

 BT WLAN
5040,00 PLN

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 z systemem operacyjnym 
Windows® Embedded Handheld 

6.5 (WEH6.5)
Wersja BT

4320,00PLN

 BT WLAN
 4620,00 PLN

Dolphin 6500 Stacja komunikacyjno  ładująca:  USB/RS-232 port komunikacyjny. Zasilacz dostarczany jest z terminalem. 615,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Dolphin 6500 Stacja komunikacyjno  ładująca:  USB/RS-232/Ethernet port komunikacyjny. Zasilacz dostarczany jest z terminalem. 735,00 PLN

Kabel komunikacyjny USB
140,00 PLN

Kabel komunikacyjny RS232
90,00 PLN

DOLPHIN 
7600 

Komputer mobilny o ergonomicznej, wytrzymałej budowie. Zaprojektowany z myślą o serwisantach, kurierach, dostawcach, 
przedstawicielach handlowych, czyli pracownikacj terenowych. Wyposażony w zintegrowany czytnik 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. Norma przemysłowa IP54.
Komunikacja: IrDa, Bluetooth, karty WLAN 802.11b/g, poprzez bezpośrednie połączenie kablowe lub stację dokującą.
Zestaw zawiera terminal i zasilacz, nie wymaga dodatkowych opcji (przy założeniu wykorzystania opcji połączeń bezprzewodowych do 
wymiany danych). 

Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: 
Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 29 key / extra capacity battery / 128MB RAM x 
128MB RAM Flash / Windows® CE 5.0 
Wersja BT WLAN zawiera: WLAN (ETSI) and WPAN (802.11g and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 29 key / 
128MB RAM x 128MB Flash / Windows® Mobile 6.0

Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz

Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz

Wersja BT
5205,00 PLN

 BT WLAN
5455,00 PLN

Dolphin 7600 Stacja komunikacyjno  ładująca:  USB port komunikacyjny. Zasilacz dostarczany jest z terminalem. 305,00 PLN

Dolphin Seria RS-232 lubUSB kabel ładujący i umożliwiający komunikację. Zasilacz dostarczany jest z terminalem. 90,00 PLN

DOLPHIN 
9900

Komputery przenośne specjalnie zaprojektowane dla rozbudowanych rozwiązań mobilnych, służących do zbierania i transmisji danych. 
Lekka, ergonomiczna i odporna konstrukcja zapewnia łatwość i niezawodność użytkowania.
Norma przemysłowa – IP64. Wyposażony w zintegrowany czytnik imager z technologią Adaptus 5.0 Komunikacja: Bluetooth, GPRS, 
radio WiFi zgodne z 802.11b. 

Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia:
Wersja BT WLAN zawiera: 9900 / 802.11b/g EMEA/ Bluetooth / 5300SR / 43 Key / 256MB x 1GB / WM 6 
Wersja BT WLAN GPS zawiera: 9900 / 802.11b/g EMEA / GSM EMEA / Bluetooth / GPS / 5300SR / 43 Key / 256MB x 1GB / WM 6.1
Zestaw zawiera: urządzenie, baterię

Wersja BT WLAN
7730,00 PLN

Wersja BT 
WLAN GSM
9190,00 PLN

Dolphin 9900/9950 Stacja komunikacyjno  ładująca:  USB/RS-232 port komunikacyjny, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz. 82500 PLN

Dolphin Seria RS-232 lub USB kabel ładujący i umożliwiający komunikację, zasilacz 90,00 PLN
Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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DOLPHIN 
9700

Przenośny kolektor danych działający w oparciu o system Windows Mobile 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 3,7”, kolorowy, wykonany w technologii dotykowej. Klawiatury QWERTY oraz 
numeryczna do prostego wprowadzania danych. Klasa szczenności IP 54. Pamięć 256MB x 1GB FLASH
Opcjonalnie obudowa odporna na środki dezynfekujące.
Komunikacja w zależności od wersji: USB, RS232, IrDA, Bluetooth, WiFi,GSM, GPRS

Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: 
Wersja BT WLAN zawiera: 9700/802.11a/b/g/BT/SR Imager Bracket Aimer /Numeric(QWERTY)/256MB X 1G/WM6.5 Classic/English 
 Wersja BT GSM HSDPA zawiera: 9700/802.11a/b/g/BT/GSM/HSDPA/SR Imager Bracket Aimer /Numeric(QWERTY)/256MB X 
1G/WM6.5 Prof/English 

Wersja BT WLAN
5930,00 PLN

Wersja BT 
GSM HSDPA
7820,00 PLN

Dolphin 9700 Stacja komunikacyjno  ładująca:  USB/RS-232 port komunikacyjny, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz. 695,00 PLN

Dolphin 9700 Serial RS-232 lub USB kabel ładujący i umożliwiający komunikację, zasilacz 210,00 PLN

Kabel komunikacyjny USB
95,00 PLN

Kabel komunikacyjny RS232
95,00 PLN

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 wyposazony 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 proceosor 
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

9155,00 PLN

Dolphin 99EX: stacja komunikacyjno-ładująca z portami USB i Ethernet, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz. 955,00 PLN

Dolphin 99EX: stacja komunikacyjno-ładująca z portami USB i RS232, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz. 760,00 PLN

Dolphin 99EX: kabel komunikacyjno-ładujący USB
275,00 PLN

Dolphin 99EX: kabel komunikacyjny USB 1.8m
95,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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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

Drukarki etykiet

Zebra 
LP2824/ 
TLP2824

Termiczna / Termotransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. 
Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 56 mm, Max szerokość etykiet: 61mm, Max. długość druku: 279mm (558 mm – opcja). 
Pamięć podstawowa: 128KB SRAM i 512KB FLASH , Prędkość druku: 102mm/s. Język oprogramowania: Eltron EPL 2, EPL1. 
Oprogramowanie w standardzie: Sterowniki drukarki Windows, ZebraDesigner.

LP2824 S/P

port szeregowy lub równoległy
1435,00 PLN
TLP2824 S/P

port szeregowy lub równoległy
1745,00 PLN

Zebra 
LP2824 

Plus/ 
TLP2824 

Plus

Termiczna/Termotransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. 
Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokości druku do 56 mm. 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.

LP2824Plus S/P

port szeregowy lub równoległy
1470,00 PLN

TLP2824Plus S/P

port szeregowy lub równoległy
1785,00 PLN

Zebra 
LP2844 / 
TLP2844

Termiczna / Termotransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. 
Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104mm, Max szerokość etykiet: 108mm, 
Max. długość druku: 279mm (584 mm – przy rozszerzonej pamięci ). Pamięć podstawowa: 128KB SRAM i 512KB FLASH, 
Prędkość druku: 102 mm/s. Język oprogramowania: Eltron EPL 2. Oprogramowanie w standardzie: Sterowniki drukarki Windows, 
ZebraDesigner.

LP2844
1685,00PLN

TLP2844
2020,00 PLN

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.

GK420d 

termiczna 203dpi

1685,00 PLN
GK420t 

termotransferowa 203 dpi
2020,00 PLN

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.

GX420d

termiczna 203dpi
2280,00 PLN

GX420t

termotransferowa 203 dpi
2575,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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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. 

GX430t

termotransferowa 300 dpi
2915,00PLN

HC100

Drukarka Zebra HC100 to rozwiązanie do drukowania opasek na rękę Z-Band Direct. Jest mała, niezawodna oraz łatwa i szybka w 
obsłudze. Zintegrowany wkład wymienia się w prosty sposób, a druk jest szybszy, ponieważ nie ma potrzeby kalibracji ustawień.
Drukarka Zebra HC100 szczególne zastosowanie może znaleźć w służbie zdrowia, spa i ośrodkach rekreacyjnych.
Metoda druku: termiczna. Rozdzielczość: 300 dpi.  Max. długość druku: 558 mm – opcja. Pamięć wbudowana: FLASH 8MB, SDRAM 
16MB, Prędkość druku: 51mm/s. Język oprogramowania: XML, ZPL, ZPL II. 

HC100

2495,00 PLN

Zebra S4M
Drukarka półprzemysłowa EPL/ZPL. Rozdzielczość: 203/300 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 152 mm/sek, maksymalna 
szerokość etykiet: 114 mm, maksymalna szerokość wydruku: 104mm, pamięć: 8MB SDRAM, 4MB Flash, port szeregowy, port 
równoległy, USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z wyświetlaczem. Język programowania: EPL lub ZPL II. 
Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.

Termiczna 203dpi
3905,00 PLN

Termotransferowa 203 dpi
4340,00PLN

Termotransferowa 300dpi
5525,00 PLN

Zebra 
ZM400

Drukarka półprzemysłowa, termotransferowa z systemem ZebraLink. Rozdzielczość: 203/300/600 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 
254/203/102 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 114 mm, maksymalna szerokość wydruku: 104mm, pamięć: 8MB SDRAM, 16MB 
DRAM, port szeregowy, port równoległy, port USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem. Język 
programowania: ZPL II. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.

203dpi
5925,00 PLN

300dpi
7110,00 PLN

600dpi
11465,00PLN

Zebra 
ZM600

Drukarka półprzemysłowa, termotransferowa z systemem ZebraLink. Rozdzielczość: 203/300 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 
254/152 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 178 mm, maksymalna szerokość wydruku: 168mm, pamięć:  8MB SDRAM, 16MB 
DRAM, port szeregowy, port równoległy, port USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem. Język 
programowania: ZPL II. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.

203dpi
11270,00 PLN

300dpi
12855,00 PLN

105 SL
Model 105SL wchodzi w skład serii S łączącej szybki proces wydruku z odporną i solidną metalową obudową. 
Rozdzielczość: 203/300 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 203 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 115 mm, maksymalna 
szerokość wydruku: 104mm, pamięć:  6MB SDRAM, 4MB FLASH ,  Język programowania: ZPL, ZPL II. Program do tworzenia etykiet - 
Zebra Designer.

203dpi
7905,00 PLN

300dpi
9885,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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110Xi4

Drukarka firmy Zebra Technologies przeznaczona do intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach środowiskowych.
Rozdzielczość: 203/300/600 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 356/305/152 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 20 do 114 mm, 
maksymalna szerokość wydruku: 102mm przy 203/300/600 dpi, pamięć: 16 MB SDRAM, 4MB FLASH. Język programowania: ZPL, 
ZPL II, XML . Oprogramowanie Zebra Designer. Możliwość rozbudowy o funkcję RFID – dotyczy modeli z rozdzielczością głowicy 
203 i 300 dpi. Będzie zestaw do rozbudowy o funkcję RFID zgodny z UHF EPC Gen 2 klasy 1. Wkrótce możliwość korzystania z RFID.

203dpi
10675,00 PLN

300dpi
11465,00 PLN 600dpi

18200,00 PLN

140Xi4

Szybka, trwała i niezawodna drukarka 140Xi4 firmy ZEBRA Technologies łączy druk z szybkością 356 milimetrów na sekundę, łatwość 
integracji i niezawodność odpowiednią do zastosowań krytycznych.
Rozdzielczość: 203 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 356 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 140mm,
maksymalna szerokość wydruku: 128mm, pamięć: 16 MB SDRAM, 8MB FLASH. Język programowania: APL, ZPL, XML. 
Oprogramowanie Zebra Designer.

203dpi
16615,00 PLN

170Xi4

Wysokowydajna drukarka 170Xi4 firmy ZEBRA Technologies. Może szybko drukować duże ilości etykiet w wysokiej
rozdzielczości zgodnych ze standardem AIAG, ODETTE, UCC/EAN-128, przy czym jest łatwa w obsłudze i wymaga rzadkiego 
wymieniania kalki.
Rozdzielczość: 203/300 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 305/203 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 180mm,
maksymalna szerokość wydruku: 168mm, pamięć: 16 MB SDRAM, 8MB FLASH. Język programowania: APL,ZPL, 
XML.Oprogramowanie Zebra Designer.

203dpi
18595,00 PLN

300dpi
19385,00PLN

220Xi4

Drukarka ta może w krótkim czasie drukować duże ilości etykiet o dużych wymiarach, jak też wykonywać szczegółowy
wydruk małych detali graficznych. Nadaje się do zastosowania w przemyśle, gdzie potrzebne są etykiety wysokiej
jakości i o dużych wymiarach.
Rozdzielczość: 203/300 dpi, maksymalna szybkość wydruku: 254/152 mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 224mm,
maksymalna szerokość wydruku: 216mm, pamięć: 16 MB SDRAM, 8MB FLASH. Język programowania: APL, ZPL, XML. 
Oprogramowanie Zebra Designer.

203dpi
26120,00 PLN

300dpi
26910,00 PLN

MZ 220
MZ 320

Seria MZ to nowa linia ekonomicznych drukarek paragonów charakteryzujących się typowym dla produktów Zebra Technologies 
połączeniem funkcjonalności z atrakcyjną ceną. 
Metoda druku: termiczna. Rozdzielczość: 203 dpi. maksymalna szerokość etykiet: MZ220 – 50,8mm MZ320 – 76,2mm, maksymalna 
szerokość wydruku: MZ220 – 48,3mm MZ320 – 73,7mm, Pamięć podstawowa: 8 MB RAM, 4 MB Flash 
Prędkość druku: 76mm/s. Język oprogramowania: CPCL. Oprogramowanie: LabelVista 

MZ 220
1965,00 PLN

MZ 320
2160,00 PLN

QL220 
Plus 

QL320 
Plus 

QL420 
Plus

Drukarki Zebra serii QL Plus są wyposażone w obudowę z gumowaną osłoną zapewniającą wytrzymałość i dużą mobilność. Dzięki 
przyjaznym dla użytkownika funkcjom stanowią praktyczne narzędzie dla mobilnej firmy. 
Metoda druku: termiczna. Rozdzielczość: 203 dpi. maksymalna szerokość etykiet: QL220 – 55mm QL320 – 79,2mm, QL420 – 
104,6mm, maksymalna szerokość wydruku: QL220 – 48mm QL320 – 73,66mm, QL420 – 103,9mm, 
Pamięć podstawowa: 8 MB RAM, 4 MB Flash. Prędkość druku: QL220, QL420 – 76mm/s, QL320 - 102mm/s. 
Język oprogramowania: CPCL, ZPL (QL220 Plus, QL420 Plus), ZPL II (QL320 Plus), EPL2, XML . Oprogramowanie: LabelVista 

QL220 Plus
2955,00 PLN
QL320 Plus
3350,00PLN
QL420 Plus

3825,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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RW 220
RW 420

Drukarki Zebra serii RW umożliwiają drukowanie wysokiej jakości paragonów, kuponów i biletów w dowolnym miejscu i czasie. 
Metoda druku: termiczna. Rozdzielczość: 203 dpi. maksymalna szerokość etykiet: RW220 – 60mm, RW420 – 105mm, 
maksymalna szerokość wydruku: RW220 – 56mm, RW420 – 104mm, 
Pamięć podstawowa: 8 MB RAM, 4 MB Flash. Prędkość druku: 76mm/s,
Język oprogramowania: CPCL, ZPL, EPL, EPL2, XML  . Oprogramowanie: LabelVista 

RW 220
2755,00PLN

RW 420

3390,00 PLN

P4T

P4T firmy Zebra jest pierwszą na rynku przenośną drukarką termotransferową z opcjonalną funkcją drukowania i kodowania RFID UHF. 
Łatwa do przenoszenia drukarka P4T umożliwia użytkownikom drukowanie etykiet z kodami kreskowymi i paragonów w dowolnym 
miejscu i czasie na trwałych i wytrzymałych nośnikach termotransferowych.
Metoda druku: termiczna / termotransferowa . Rozdzielczość: 203 dpi. maksymalna szerokość etykiet z podkładem: 104,78 mm 
maksymalna szerokość wydruku: 104 mm. Prędkość druku: termiczny 76,2 mm/s termotransferowy 38,1 mm/s 
Pamięć podstawowa: 16 MB RAM, 8 MB Flash. 
Język oprogramowania: CPCL, ZPL, EPL, XML. Oprogramowanie: LabelVista 

4595,00 PLN

Drukarki kart

Zebra 
P100i

Jednostronna, kolorowa drukarka P100i pozwala na wydruk różnorodnych kart, w zależności od wymogów. Umożliwia nam w kilka 
chwil personalizację karty dla klienta.
Drukarka P100i czyni proces personalizacji kart szybkim, łatwym, oraz tanim. Oprócz bardzo przystępnej ceny posiada szeroki wachlarz 
możliwych do dodania opcji, rzadko występujący w drukarkach podobnej klasy, takie jak interfejs Ethernet, czy stacja kodująca karty 
chipowe lub magnetyczne. Ta jednostronna drukarka pozwala na wydruk monochromatyczny jak również w pełnym kolorze. Jej 
charakterystyczną cechą jest brak podajnika na karty, podawane są one pojedynczo przez operatora. W miejscu podajnika znajduje się 
magazynek na dodatkowe karty oraz wałki czyszczące, mogący pomieścić do 100 kart. 

P100i

5330,00 PLN
P100i z Ethernet

6200,00 PLN

Zebra 
P100m

Zebra P110m to urządzenie umożliwiające łatwy, trwały i wysokiej jakości monochromatyczny jednostronny zadruk kart plastikowych.
P110m jest przyjazna w obsłudze dzięki zastosowaniu specjalnego prostego w instalacji ribbonu Load-N-Go™, łącznie z rolką 
czyszczącą. Taśma posiada opcję autokalibracji, co oznacza, iż po włożeniu jej do urządzenia automatycznie pozycjonuje się i można 
od razu drukować. Dla wygody posiada także wskaźnik informujący o zakresie zużycia taśmy. 
Najważniejsze cechy produktu: Jednostronna drukarka z automatycznym podajnikiem kart, Monochromatyczny druk termotransferowy, 
Wyświetlacz LCD, Szybkość druku: 7,2 s/karta 

P100m

5330,00 PLN
P100m z Ethernet

6200,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
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Zebra 
P110i

Jednostronna, kolorowa drukarka P110i jest przyjazna w obsłudze dzięki zastosowaniu specjalnego prostego w instalacji ribbonu 
Load-N-Go™, łącznie z rolką czyszczącą. Taśma posiada opcję auto kalibracji, co oznacza, że po włożeniu jej do urządzenia 
automatycznie pozycjonuje się i można od razu drukować. Dla wygody posiada także wskaźnik informujący o zakresie zużycia ribbonu. 
Oprócz tego urządzenie zostało wyposażone w: funkcyjne przyciski dotykowe, niebieski, 16-cyfrowy wyświetlacz LCD oraz 
półprzezroczysty podajnik kart, które umożliwiają nadzwyczaj łatwe monitorowanie pracy drukarki przez operatora. 

P110i

5925,00 PLN
P110i z Ethernet

6795,00 PLN

Zebra 
P120i 

Drukarka kart plastikowych Zebra P120i to solidne, nieduże, a zarazem proste w obsłudze urządzenie umożliwiające trwały i wysokiej 
jakości dwustronny kolorowy zadruk kart w bardzo przystępnej cenie.
P120i jest łatwa w obsłudze dzięki zastosowaniu specjalnego prostego w instalacji ribbonu Load-N-Go™ wraz z rolką czyszczącą. 
Taśma posiada opcję autokalibracji, co oznacza, że po włożeniu jej do urządzenia automatycznie pozycjonuje się i można od razu 
drukować. Dla wygody posiada także wskaźnik informujący o zakresie zużycia ribbonu. Oprócz tego urządzenie zostało wyposażone w: 
funkcyjne przyciski dotykowe, niebieski, 16-cyfrowy wyświetlacz LCD oraz półprzezroczysty podajnik kart, które umożliwiają 
nadzwyczaj łatwe monitorowanie pracy drukarki przez operatora. 

P110i

8495,00 PLN
P110i z Ethernet

9370,00 PLN

Zebra 
P330m

Jednostronna, monochromatyczna drukarka kart Zebra P330m jest wyposażona w wiele przydatnych funkcji oraz dynamicznych 
opcji, które sprawiają, że jest to najbardziej wydajna i elastyczna drukarka w swojej klasie. Dzięki nowej, innowacyjnej, bardzo 
niezawodnej konstrukcji oraz opatentowanemu podajnikowi kątowemu kart, P330m jest najlepszym wyborem dla aplikacji o znaczeniu 
krytycznym. P330m jest standardowo wyposażona w wyświetlacz LCD i oferuje pełen zakres opcji, w tym wbudowany interfejs 
Ethernet.
Najważniejsze cechy produktu: druk termotransferowy monochromatyczny, 16 znakowy LCD wyświetlacz operatora, Innowacyjny 
kątowy podajnik kart, Sterowniki systemowe Windows: Vista i Windows 7 (32/64 bity); 2000, XP i Server 2003 (32 bity), rozdzielczość 
druku 300 dpi, polecane materiały do drukarki: Zebra True Colours iSeries 

P330m

7310,00 PLN
P330m z Ethernet

8180,00 PLN

Zebra 
P330i

Jednostronna kolorowa lub monochromatyczna drukarka kart Zebra P330i jest wyposażona w wiele przydatnych funkcji oraz 
dynamicznych opcji, które sprawiają, że jest to najbardziej wydajna i elastyczna drukarka w swojej klasie. Dzięki nowej, innowacyjnej, 
bardzo niezawodnej konstrukcji oraz opatentowanemu podajnikowi kątowemu kart, P330i jest najlepszym wyborem dla aplikacji o 
znaczeniu krytycznym. P330i jest standardowo wyposażona w wyświetlacz LCD i oferuje pełen zakres opcji, w tym wbudowany 
interfejs Ethernet.
Najważniejsze cechy produktu: 16 znakowy LCD wyświetlacz operatora, innowacyjny kątowy podajnik kart, sterowniki systemowe 
Windows: Vista i Windows 7 (32/64 bity); 2000, XP i Server 2003 (32 bity), rozdzielczość druku 300 dpi, polecane materiały do drukarki: 
Zebra True Colours iSeries 

P330i

8495,00 PLN
P330i z Ethernet

9370,00PLN

Zebra 
P430i

Dwustronna kolorowa drukarka kart Zebra P430i jest wyposażona w wiele przydatnych funkcji oraz dynamicznych opcji, które 
sprawiają, że jest to najbardziej wydajna i elastyczna drukarka w swojej klasie. Dzięki nowej, innowacyjnej, bardzo niezawodnej 
konstrukcji oraz opatentowanemu podajnikowi kątowemu kart, P430i jest najlepszym wyborem dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. 
P430i jest standardowo wyposażona w wyświetlacz LCD i oferuje pełen zakres opcji, w tym wbudowany interfejs Ethernet.
Najważniejsze cechy produktu: 16 znakowy LCD wyświetlacz operatora, Iinowacyjny kątowy podajnik kart, sterowniki systemowe 
Windows: Vista i Windows 7 (32/64 bity); 2000, XP i Server 2003 (32 bity), rozdzielczość druku 300 dpi, polecane materiały do drukarki: 
Zebra True Colours iSeries

P430i

11465,00 PLN
P430i z Ethernet

12340,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Zebra 
P630i

Zebra P630i to najlepszy wybór, kiedy potrzebujemy trwałych, odpornych na naruszenie kart identyfikacyjnych, które mają być trudne do 
podrobienia. Zebra 630i oferuje druk dwustronny z jednostronnym laminowaniem. Drukarka charakteryzuje się niezawodnością, 
łatwością obsługi, najwyższą jakością druku i niskie kosztami w przeliczeniu na kartę. P630i zapewnia wysokie bezpieczeństwo kart w 
połączeniu z maksymalną elastycznością w tworzeniu bezpiecznych kart ID. Dzięki wysokiej wydajności i wysokiej jakości druku, P630i 
jest właściwym wyborem do wydawania bardzo bezpiecznych, bardziej trwałych identyfikatorów dla każdej aplikacji wymagających kart. 
Najważniejsze cechy produktu: druk dwustronny z jednostronnym laminowaniem, system mikro-pozycjonowania kart dla jeszcze 
lepszego wydruku zdjęć, automatyczne czyszczenie kart przed drukiem, sterowniki Windows: Windows2000, XP, Server 2003, Vista, 
rozdzielczość druku 300 dpi 

P630i

20575,00 PLN
P630i z Ethernet

21455,00 PLN

Zebra 
P640i

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-to znakowy, rozdzielczość druku 300 dpi, 32 MB pamięci standardowej

P640i

23745,00 PLN
P640i z Ethernet

24615,00 PLN

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-to znakowy, rozdzielczość druku 300 dpi, 32 MB pamięci standardowej

ZXP S3 Single Side

5925,00 PLN
ZXP S3 Single Side z Ethernet

6795,00 PLN
ZXP S3 Single Side z CardStudio

7090,00 PLN

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-to znakowy, rozdzielczość druku 300 dpi, 32 MB pamięci standardowej

ZXP S3 Dual Side

8495,00 PLN
ZXP S3 Dual Side z Ethernet

9370,00 PLN
ZXP S3 Dual Side z CardStudio

9665,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Zebra ZXP 
S8

Retransferowa Drukarka kart Zebra ZXP Series 8™ z oprogramowaniem ZMotif™ umożliwia drukowanie kart plastikowych w jakości 
fotograficznej. Modułowa budowa drukarki oferuje elastyczne możliwości dodawania różnych opcji kodowania. Wysoka niezawodność 
minimalizuje wymagania konserwacyjne drukarki i całkowity koszt eksploatacji. Ponadto drukarki ZXP Series 8 oferują oprogramowanie, 
umożliwiające łatwą integrację z systemem, sprawniejsze wdrażanie i szybszy zwrot z inwestycji. 
Najważniejsze cechy produktu; Druk retransferowy termosublimacyjny, w kolorze lub monochromatyczny,  jedno- i dwustronny, Pamięć - 
512 KB Flash, 128 KB SRAM, Języki programowania – EPL™ i ZPL®., Drukowane kody kreskowe - UCC/EAN, JAN, UPC, Code 39, 
Code 11, Code 93, Code 128, FIM Postnet, PDF417, MaxCode, Code 49, Codabar, Interleaved 2 of 5, MSI/Plessey, Oprogramowanie 
Zebra Setup Utilities, Łatwe ładowanie nośników (OpenACCESS™), Interfejs szeregowy, równoległy i USB (oraz opcja sieciowa) 

ZXP S8 Single Side

12890,00 PLN
ZXP S8 Dual Side

16120,00 PLN
ZXP S8 Dual Side + Laminator

20220,00 PLN

CardStudio
Zebra ZMotif CardStudio jest łatwym w obsłudze profesjonalnym programem do  projektowania kart. Do tworzenia 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.

CardStudio Classic

300,00PLN
CardStudio Standard

1030,00 PLN
CardStudio Professional

3885,00PLN

Wagi elektroniczne Digi - kontrolne

DS-673 DR

Waga kontrolna DS-673 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, dostępne możliwe 
zakresy ważenia:  DS-673 3/6kg  DS-673 6/15kg, opcje: szalka ze stali nierdzewnej oraz akumulator.

DS-673 DR
550,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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DS-673 SS
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. 

DS-673 SS
780,00 PLN

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. 600 godzin pracy przy użyciu baterii), funkcja automatycznego wyłączania, wskaźnik wyczerpania akumulatora, szeroka 
gama nośności

DS-676 
490,00 PLN

Wagi elektroniczne Digi - kalkulacyjne

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 wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarze 320 x 245 mm. 
Waga może być zasilana sieciowo lub akumulatorowo (opcja). 
 
DS-782B waga bez wysięgnika; DS-782P  - waga z wysięgnikiem

DS-782B
820,00 PLN

DS-782P
950,00 PLN

DS-788

Dwuzakresowa waga kalkulacyjna DIGI DS-788 łączy w sobie wysokie parametry techniczne, łatwość obsługi, ergonomię oraz 
niezawodność. Opcjonalny port komunikacyjny RS232 pozwala na współpracę z urządzeniami fiskalnymi. Klawisze szybkiego dostępu 
oraz zasilanie akumulatorowe jako opcja dają możliwość wszechstronnego zastosowania wagi; DS-788B - waga bez wysięgnika; DS-
788P  - waga z wysięgnikiem; DS-788B RS - waga bez wysięgnika z portem RS; DS-788P RS - waga z wysięgnikiem i portem RS, 
zakres ważenia 6/15kg oraz 15/30kg; opcja: akumulator

DS-788B
820,00 PLN
DS-788B RS
870,00 PLN

DS-788P
990,00 PLN
DS-788P RS
1040,00 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. Zakres ważenia 6/15kg, rozmiar szalki 293x200mm; opcja:  szalka 
zwiększająca powierzchnię. 

DS-700
670,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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DS-700E
Dwuzakresowa waga kalkulacyjna, przeznaczona do małych i średnich placówek handlowych. Wyposażona w czytelny, dwustronny 
wyświetlacz LED i RS do współpracy z kasami fiskalnymi.. Posiada 8 klawiszy szybkiego dostępu, Zasilana sieciowo, opcjonalnie - 
akumulatorowo. Zakres ważenia - 6/15 kg. Dostępna w wersji z wysięgnikiem (EP) i bez wysięgnika (EB).

DS-700E EB
790,00 PLN
DS-700E EP
890,00 PLN

Wagi elektroniczne Digi - platformowe

DS-560AP/ 
S-GA

Dwuzakresowa waga platformowa. Wyposażona w czytelny wyświetlacz LED, szalkę wykonaną ze stali nierdzewnej. Zasilana sieciowo 
lub akumulatorowo (jako opcja). Posiada funkcję automatycznego wyłączania oraz wskaźnik niskiego napięcia akumulatora. Dostępne 
modele o nośności 60/150 kg i dwóch wymiarach szalki: DS560AP - 350x400mm i DS560S-GA - 370x490mm.

DS-560 AP
795,00 PLN
DS-560S-GA
995,00 PLN

DS-162

Jednozakresowa elektroniczna waga platformowa DS-162  jest przeznaczona do  punktów przyjmowania i wydawania towarów, takich 
jak mięso, wędliny, warzywa czy owoce. Dostępna w dwóch różnych rozmiarach pomostu oraz zakresach ważenia: od 30kg do 150 kg 
(wersja AP) oraz 60kg do 300kg (wersja BP). Standardowo wyposażona w port RS zapewniającym komunikację z komputerem. 
Podświetlany wyświetlacz może być umieszczony na wysięgniku lub 3 metrowym przewodzie. Wyposażony w  wewnętrzny zasilacz i 
wbudowany akumulator. Waga nie współpracuje z kasami fiskalnymi, zakresy , wymiary platform: wersja AP- 380x380mm, wersja BP- 
480x480mm

DS-162 AP
1160,00 PLN
DS-162 BP

1370,00 PLN

DS-30SS

Jednozakresowa, elektroniczna waga platformowa, w której zarówno obudowa konsoli jak i platformy wykonane są ze stali nierdzewnej. 
Znajduje zastosowanie w  przemyśle i magazynach. Dostępna w dwóch różnych rozmiarach pomostu oraz zakresach ważenia od 60 do 
300 kg. Najważniejsze cechy produktu: wyświetlacz fluorescencyjny, konsola DI-30SS na wysięgniku lub przewodzie, funkcja tary 
wielokrotnej, interfejs RS232, przełączanie jednostki masy (kg,lb), możliwość pracy również w ujemnych temperaturach (-10st.C - 
40st.C), zasilanie sieciowe.
Dostępne wersje:
DS-300SS S-YBS – wymiary platformy 480x480mm
DS-300 S-UKS – wymiary platformy 700x598mm

DS-300SS S-YBS
2495,00 PLN

DS-300SS S-UKS
3495,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Wagi elektroniczne Digi - etykietujące

SM-100

Seria wag etykietujących. Cechy charakterystyczne: dwuzakresowe, pamięć - 4000 kodów PLU (9000 kodów PLU w opcji) interfejsy - 
RS 232 oraz Ethernet. Wyposażona w segmentowy wyświetlacz LED. Dostępne modele serii SM-100 pozwalają najlepiej dostosować 
odpowiedni rodzaj urządzenia do charakteru prowadzonej działalności. Umożliwia wydrukowanie etykiet o maksymalnych rozmiarach 
60mm (szer.) do 220mm (długość), posiada możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej; 
opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć na kody PLU 2MB (9000kodów),
Pozwala 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); 99 
dowolnych formatów etykiet, duża szybkość drukowania etykiet wynosząca 80mm/sek, zakres ważenia: 6 /15kg; dostępne wersje:
B- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi
P- z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku
EV- z klawiaturą umieszczona na wysięgniku

SM-100B
2590,00 PLN

SM-100P
2790,00 PLN.

SM-100EV
2990,00 PLN

SM-100 
Plus

Seria wag etykietujących. Różnice w stosunku do wersji SM- 100 - wyposażone w graficzne wyświetlacze.
Dostępne wersje:
B- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi
P- z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku
EV- z klawiaturą umieszczona na wysięgniku
BS- z klawiatura samoobsługową, 72 klawisze bezpośredniego dostępu
H- wisząca

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
4070,00 PLN

SM-100 CS 

Seria wag etykietujących. Wagi wyposażone w kasetowy mechanizm drukujący, wyświetlacz segmentowy LED lub wyświetlacz 
graficzny (wersja Plus). Wyróżnia je prosta i szybka zmiana etykiet oraz niskie koszty eksploatacji.
Dostępne wersje:
B CS- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi
P CS- z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku
B CS Plus- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi, graficzne wyświetlacz
P CS Plus - z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku, graficzne wyświetlacze

SM-100B CS
2690,00 PLN
SM-100P CS
2890,00 PLN

SM-100B CS Plus
3190,00 PLN
SM-100P CS

Plus
3390,00 PLN

SM-500 M 

Seria wag etykietujących. Cechy charakterystyczne: 2 MB pamięci, szerokość głowicy 80mm, interfejsy: RS oraz Ethernet, 99 
dowolnych formatów etykiet, podświetlany wyświetlacz LCD, kasetowy mechanizm drukujący,  posiada możliwość pracy w trybie pre-
pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej;
Dostępne wersje:
EB- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi
EP- z wysięgnikiem, wyświetlacze umieszczone na wysięgniku
BS- z klawiatura samoobsługową, 96 klawiszy bezpośredniego dostępu

SM-500M EB 
1290,00 EURO
SM-500M EP

1390,00 EURO
SM-500M BS-96
1500,00 EURO

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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SM-5100

 

Seria wag etykietujących, przeznaczonych 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), RS-232(standard), pamięć 2MB do 7 000 PLU, drukowanie 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. 
Dostępne wersje:
B- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi
P- z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku
EV- z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku

SM-5100B 
3700,00 PLN

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

Wagi elektroniczne Digi – na boksy kasowe

DS-980

Seria wag kontrolnych przystosowanych 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).
Dostępne wersje:
FS - przystosowana do zamontowania większości skanerów, m.in. Metrologic HORIZON, QUANTUM 
ES - bez możliwości zastosowania skanera 
S-YS - z platformą wolnostojącą o wymiarach szalki: 341x284mm 
PS - przystosowana do wbudowania skanerów m.in. Metrologic STRATOS

DS-980FS 
1750,00 PLN

DS-980ES
1920,00 PLN
DS-980S-YC
1970,00 PL
DS-980PS

1890,00 PLN

DS-866
Waga DS-866 zintegrowana jest z dwupłaszczyznowym skanerem bioptycznym, posiadającym pięciostronną strefę odczytu - MS2421 
Stratos. Dzięki temu pełni podwójną rolę: wagi i skanera. Modułowa budowa umożliwia elastyczne dopasowanie wagi do boksu 
kasowego. Interfejs RS-232 daje możliwość współpracy z kasami. 

4450,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
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Akcesoria
Akcesoria do urządzeń fiskalnych

Posnet 
Bingo/Bingo 
HS/Mobile/
Mobile HS EJ

ładowarka 
samochodowa Zasila kasę z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 12V lub 24V 55,00 PLN

Posnet Bingo osłona klawiatury Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu 22,00 PLN

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

Posnet Bingo 
i Bingo HS

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

Posnet Bingo 
HS

konwerter RS 
RJ45 / DB9 Konwerter montowany w spodzie kasy; umożliwia podłączenia urządzeń z interfejsem RS i końcówką DB9 63,00 PLN

Posnet Bingo 
HS

konwerter RS 
RJ45 / USB  Konwerter montowany w spodzie kasy; umożliwia podłączenia urządzeń z interfejsem USB 80,00 PLN

Posnet Bingo 
HS 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 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

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
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Posnet Temo 
HS EJ Moduł Bluetooth Moduł komunikacji bezprzewodowej do drukarki działający w  technologii Bluetooth. 199 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 
przeciwzalaniowa

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

Posnet 
combo

skaner lub waga; 
przejściówka Przewód ok.10 cm do podłączenia skanera kodów kreskowych Metrologic z interfejsem RS232 lub wag z kasą 20,00 PLN

Posnet 
combo

czytnik kart 
chipowych Wykorzystywany do autoryzacji newralgicznych operacji na kasie, logowania kasjerów lub jako karty rabatowe i lojalnościowe 99,00 PLN

Posnet 
combo

czytnik kart 
magnet.

Wykorzystywany do autoryzacji newralgicznych operacji na kasie, logowania kasjerów lub jako karty rabatowe i lojalnościowe
199,00 PLN

Posnet 
combo obcinacz Ułatwia i przyspiesza prace na stanowisku kasjerskim 299,00 PLN

Posnet 
combo 

karta 
mikroprocesorowa 
SLE442, biała, bez 
nadruku

Możliwość wykorzystania jako klucza kasjerskiego do logowania kasjerów, autoryzacji newralgicznych operacji na kasie bądź jako karta 
rabatowa lub lojalnościowa 12,00 PLN

Posnet 
combo

karta magnet., 
biała, bez nadruku

Możliwość wykorzystania jako klucza kasjerskiego do logowania kasjerów, autoryzacji newralgicznych operacji na kasie bądź jako karta 
rabatowa lub lojalnościowa 6,00 PLN

Posnet 
combo klawiatura KB43

Jeden z modułów do kas Combo - 43 klawisze. 15 klawiszy funkcyjnych (3 poziomy programowania). Duże klawisze oparte na 
switch'ach CHERRY. Możliwość zamontowania czytnika kart chipowych. Możliwość zamontowania czytnika kart magnetycznych. 
Dodatkowy port szeregowy (COM 3) z wyprowadzonym zasilaniem 5V (umożliwia podłączenie np. skanera kodów kreskowych lub 
wyświetlacza operatora w wersji modułowej) 

329,00 PLN

Posnet 
combo

klawiatura querty 
KB79

Jeden z modułów do kas Combo - 79 klawiszy. 51 klawiszy funkcyjnych (3 poziomy programowania). Układ QWERTY. Duże klawisze 
oparte na switch'ach CHERRY. Możliwość zamontowania czytnika kart chipowych. Możliwość zamontowania czytnika kart 
magnetycznych. Dodatkowy port szeregowy (COM 3) z wyprowadzonym zasilaniem 5V (umożliwia podłączenie np. skanera kodów 
kreskowych lub wyświetlacza operatora w wersji modułowej).

429,00 PLN

Posnet Neo osłona klawiatury Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu 29,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
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Posnet Neo skaner lub waga; 
przejściówka 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

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 Złotówek 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) - 415 x 130 x 417 mm

320,00 PLN

Wersja MCD 
(do TH230+)
340,00 PLN

Komplet 
mocowań do 
szuflady 
POSNET SKL

Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL 70,00 PLN

Szuflada na 
pieniądze 
SKV 6V
(duża, 
średnia, 
mała)

Rozmiary: [szer. x głęb x wys [mm]] .: ŚREDNIA (310 x 370 x 90),  banknoty 4, bilon 8; DUŻA 410 x 450 x 100), banknoty 5, bilon 9; 
napięcie 6V lub 24V 260,00 PLN

Szuflada na 
pieniądze 
SKV  6V 
(duża)

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

Szuflada na 
pieniądze 
SKV  6V 
(średnia)

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

Szuflada na 
pieniądze 
SKV  6V 
(duża)

pojemnik na bilon Pojemnik na bilon do szuflady dużej 21,00 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 przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.
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Szuflada na 
pieniądze 
SKV  6V 
(średnia)

pojemnik na bilon Pojemnik na bilon do szuflady średniej 21,00 PLN

Szuflada na 
pieniądze 
SKV  6V 
(duża)

łapka do 
banknotów Łapki dociskające banknoty 4,50 PLN

Szuflada na 
pieniądze 
SKV  6V 
(duża)

sprężynka do łapki Sprężynka do łapki dociskającej banknoty 2,50 PLN

Szuflada Flip-
Top Rozmiar: 460 (szer) x 170 (głęb) x 100 (wys) [mm] 675,00 PLN

Szuflada Flip-
Top wkład do szuflady Solidny zamykany na klucz wkład do szuflady fliptop, z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. 280,00 PLN

Szuflada Flip-
Top Zamki wymienne  Wymienne zamki standardowe, można podmienić w kasetce lub wkładzie 17,00 EURO

Szuflada Flip-
Top

dodatkowe 
kluczyki  Komplet dodatkowych kluczyków standardowych (2 szt.) 9,00 EURO

Akcesoria Honeywell/Metrologic
Honeywell/
Metrologic Akumulator Akumulator do skanera MS9535 Voyager BT

190,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Zasilacz 

Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A). Zasilacz do skanerów: 
1200g,1250g,1300g,1690,1900g,3480,3580,3780,5145,7120,7180,4225,4980,7620,7625,9520,9540,9590. 87,00 PLN

Honeywell Zasilacz Zasilacz do skanera MS7820/7580 (12V, 1.25A)
99,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Przejściówka Przejściówka RS: Kasa-Skaner Metrologic/Honeywell

20,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Kabel Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1200g,1250g,1300g,1900g (3m)

56,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Kabel Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1690,3780,9520,9540,9590

58,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Kabel Kabel KBW, RS232, USB do skanera 3480,3580,7120,7180,7625

58,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
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Honeywell/
Metrologic Kabel Kabel KBW, RS232 TTL, USB do skanera 3800g/i,3820g/i,4600g/r,4800i/p,4820

60,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Kabel Kabel KBW, RS232, USB do skanera MS7820/7580

58,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Kabel kabel RS232, USB do skanera Stratos

58,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Kabel Kabel EAS do skanera Horizon 7625 /Stratos

36,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Kabel Kabel AUX skaner Horizon 7625 - skaner peryferyjny

58,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Kabel Kabel AUX skaner Stratos - skaner peryferyjny

58,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Kabel Kabel RS232 do konfiguracji skanera (KBW,USB) przez MetroSet

164,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Kabel Konwerter USB (do skanerów KBW/RS Metrologic)

258,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Podstawka Podstawka do skanera 1200g, plastikowa (19cm) 71,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Podstawka Podstawka do skanera 1200g (23cm-elast.nóżka)

87,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Podstawka Podstawka do skanera 1300g,3800g (25cm-elast.nóżka)

71,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Podstawka Podstawka do skanera 1300g (23cm-sztywna)

72,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Podstawka Podstawka do skanera 1900g (22cm-elast.nóżka)

107,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Podstawka Podstawka do skanera 3200

56,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Podstawka Podstawka do skanera 3800r,3800i,4600g,4600r,4800i

71,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Podstawka Podstawka do skanera MS3580, (15cm)

87,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Podstawka Podstawka do skanera MS9590, czarna, (15cm-elast.nóżka)

63,00 PLN

Honeywell/
Metrologic

Ramka 
montażowa

Ramka montażowa do skanera MS7620/7625
139,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
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Honeywell/
Metrologic Szybka ochronna Szybka ochronna do skanera 7820

83,00 PLN

Honeywell/
Metrologic Baza Baza do skanera Voyager 9535

492,00 PLN

Akcesoria, materiały eksploatacyjne do drukarek Zebra

Etykiety 
termiczne

32mm x 20mm

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

3,80 PLN

35mm x 25 mm 5,10 PLN

50 mm x 30 mm 8,20 PLN

55mm x 63,5 mm 18,10 PLN

Etykiety 
termotransfer
owe

50 mm x 30 mm

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

6,70 PLN

70 mm x 33 mm 10,20 PLN

80 mm x 80 mm 26,10 PLN

Etykiety do 
aplikacji 
Schenker

100 mm x 149 mm Etykieta termotansferowa, papier półbłyszczący, klej akrylowy, 500szt. na rolce, gilza 40mm 19,20 PLN

102 mm x 152 mm 
(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

Akcesoria, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie Digi
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 40,00 PLN

Waga Digi 
DS-560 akumulator Akumulator  zapewniający ciągłość pracy 40,00 PLN

Waga Digi 
DS- 673 DR

szalka ze stali 
nierdzewnej Ochronna szalka ze stali nierdzewnej 25,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
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Waga Digi 
DS- 671DR II

szalka ze stali 
nierdzewnej Większa niż standardowa szalka o wymiarze 310x224mm wykonana ze stali nierdzewnej 48,00, PLN

Waga Digi 
DS-980FS i 
ES

Kosz montażowy 
ze stali 
nierdzewnej

Kosz montażowy umożliwiający w łatwy sposób zamontowanie wagi w boksie kasowym. Kosz wykonany jest ze stali nierdzewnej. 150,00 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 7,60 PLN

Wagi 
etykietujące etykieta termiczna Etykieta termiczna 58x60mm/750 sztuk na rolce 10,34 PLN

Wagi 
etykietujące etykieta termiczna Etykieta termiczna ciągła 54mm/30m 9,10 PLN

Wagi 
etykietujące oprogramowanie Oprogramowanie Balance Basic wersja jednostanowiskowa 599,00 PLN

Wagi 
etykietujące oprogramowanie Oprogramowanie Balance System wersja wielostanowiskowa 749,00 PLN

Akcesoria do urządzeń Elo

Monitory wolnostojące (typu desktop)

Elo 1515L czytnik kart 
magnetyczych

Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada 
szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.. Kolor jasny lub ciemny 68,00 USD

Elo 1522L 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.. Kolor jasny lub ciemny 68,00 USD

Elo 1522L wysoka podstawa Monitor 1522 z wysoką podstawą jest konfigurowany na etapie produkcji. Przed złożeniem zamówienia na monitor należy zaznaczyć 
opcjonalną wyższą podstawę.

dopłata
10,00 EURO

Elo 1529L akcesoria Akcesoria do tych monitorów oferowane są w ramach konfiguracji fabrycznej. Ich wybór należy określić przed złożeniem zamówienia. W 
ramach akcesoriów dostępne są: czytnik kart magnetycznych, wyświetlacz znakowy 2 x 20 fluorescencyjny tel.

Elo 1729L 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.. Kolor jasny lub ciemny 68,00 USD

Elo 1729L czytnik linii 
papilarnych Czytnik linii papilarnych. Kolor jasny lub ciemny 172,00 USD

Elo 1729L panel  z 
głośnikami Panel z głośnikami 2 x 2W. Kolor jasny lub ciemny 45,00 USD

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
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Elo 1729L
panel z głośnikami 
i czytn. kod. kresk. 
1D 

Panel z głośnikami 2 x 2W z wbudowanym jednoliniowym czytnikiem kodów kreskowych Kolor jasny lub ciemny 242,00 USD

Elo 1729L
panel z głośnikami 
i czytn. kod. kresk. 
- omni 

Panel z głośnikami 2 x 2W z wbudowanym wiEloliniowym (wiElokierunkowym) czytnikiem kodów kreskowych Kolor jasny lub ciemny 436,00 USD

Elo 1729L Wyświetlacz 
znakowy 2x20 Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2 x 20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”). 211,00 USD

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 naturalnym lub czarnym 56,00 USD

Elo 1537 mocowanie rack 
19”

Ramka pozwalająca mocować monitory 1537 w systemach montażowych rack 19”. np. w instalacjach przemysłowych, szafach 
telekomunikacyjnych itp. 56,00 USD

Elo 1537 dodatkowe 
uchwyty Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1537. 9,00 USD

Elo 1739 ramka montażowa 
(bezel)

Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w 
kolorze naturalnym lub czarnym 64,00 USD

Elo 1739 mocowanie rack 
19”

Ramka pozwalająca mocować monitory 1739 w systemach montażowych rack 19”. np. w instalacjach przemysłowych, szafach 
telekomunikacyjnych itp. 64,00 USD

Elo 1739/1939 dodatkowe 
uchwyty Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitorów 1739 i 1939 9,00 USD

Elo 1938 zasilacz Zasilacz zewnętrzny do monitora 1938 19,00 USD

Elo 1939/1937 ramka montażowa 
(bezel)

Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w 
kolorze naturalnym lub czarnym 73,00 USD

Elo 1939/1937 mocowanie rack 
19”

Ramka pozwalająca mocować monitory 1939 w systemach montażowych rack 19”. np. w instalacjach przemysłowych, szafach 
telekomunikacyjnych itp. 73,00 USD

Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi

Elo 15A1 czytnik kart 
magnetycznyc Trzyścieżkowy czytnik kart magnetycznych 68,00 USD

Elo 15A1 kabel konwerter 
RJ45-DB9 Kabel konwerter portu szeregowego (RJ45-DBB) 16,00  EURO

Elo 17A2 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.. Kolor jasny lub ciemny 68,00 USD

Elo 17A2 czytnik linii 
papilarnych Czytnik linii papilarnych. Kolor jasny lub ciemny 203,00  EURO

Elo 17A2 panel z głośnikami Panel z głośnikami 2 x 2W. Kolor jasny lub ciemny 54,00  EURO

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
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Elo 17A2 panel + czytn. kod. 
kresk. 1D Panel z głośnikami 2 x 2W z wbudowanym jednoliniowym czytnikiem kodów kreskowych Kolor jasny lub ciemny 314,00  EURO

Elo 17A2 panel + czytn. kod. 
kresk. - omni Panel z głośnikami 2 x 2W z wbudowanym wiEloliniowym (wiElokierunkowym) czytnikiem kodów kreskowych Kolor jasny lub ciemny 547,00  EURO

Elo 17A2 Wyświetlacz 
znakowy 2x20 Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2 x 20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”). 221,00  EURO

Elo 17A2 Moduł pamięci 1 
GB Moduł dodatkowej pamięci DDR2 SODIMM o pojemności 1GB dedykowany do terminali Elo 67,00  EURO

Elo 17A2 Karta WIFI Karta sieci bezprzewodowej dedykowana do terminali Elo (złącze miniPCI typ IIIA/B) 71,00  EURO

Elo 17A2 Kabel konwerter 
RJ45-DB9 Kabel konwerter z RJ45 na DB9 podłączany do portu szeregowego w terminalu. 16,00  EURO

Elo 17A2 Nagrywarka DVD Nagrywarka DVD do terminala Elo 17A2 typu „slim”. Instalowana w bocznym doku terminala. 107,00  EURO

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. 68,00 USD

Elo 15D1 wyświetlacz 
znakowy Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2 x 20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”). 106,00 USD

Elo 15D1 czytnik linii 
papilarnych Dedykowany czytnik linii papilarnych 166,00 USD

Elo15D1 skaner kodów 
kreskowych 1 l. Dedykowany jednoliniowy skaner kodów kreskowych 242,00 USD

Elo15D1 skaner kodów 
kreskowych omni Dedykowany wiEloliniowy skaner kodów kreskowych 438,00 USD

Elo15D1 karta WIFI Karta do komunikacji bezprzewodowej WIFI (złącze mini-PCI) 79,00 USD

Elo15D1 kabel 24V 
terminal-drukarka Kabel zasilający drukarkę paragonową bezpośrednio z terminala 24V 14,00 USD

Elo seria B 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. 68,00 USD

Systemy Interactive Didigtal Signage

Elo3200 IDS podstawa Podstawa do pracy wolnostojącej 160,00 USD

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.                                                                                                                                        Rzeczywisty produkt może różnić się od opisów czy zdjęć zawartych w cenniku. 
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Elo4200/4600 
IDS podstawa Podstawa do pracy wolnostojącej 183,00 USD

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) 12,00 USD

Dodatkowa gwarancja do urządzeń Elo

Elo Monitory 12”-22” 1 
rok Jeden rok dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 12”-22”. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat 135,00 USD

Elo
Terminale 
15A1/15A2/17A2 
1 rok

Jeden rok dodatkowej gwarancji do terminali Elo 15A1, 15A2, 17A2. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat 135,00 USD

Elo Monitory 12”-22” 2 
lata Dwa lata dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 12”-22”. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat 177,00 USD

Elo
Terminale 
15A1/15A2/17A2 2 
lata

Dwa lata dodatkowej gwarancji do terminali Elo 15A1, 15A2, 17A2. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat 200,00 USD

Części zamienne do urządzeń Elo10

Elo desktop zasilacz Zasilacz zewnętrzny do monitorów desktop: 1215L, 1715L, 1725L, 1747L, 1746L, 1739L, 1749L, 1915L 50,00 USD

Elo open-
frame zasilacz Zasilacz zewnętrzny do monitorów open-frame: 1537L, 1739L, 1937L, 1938L, 1939L 19,00 USD

Elo15A1/15A2
/17A2 Zasilacz Zasilacz zewnętrzny do terminali 15A1/15A2/17A2 (12V, 10A) 63,00  EURO

Elo15D1 wentylator - 
procesor Wentylator procesora 36,00 USD

Elo15D1 wentylatory 
systemowe Moduł wentylatorów systemowych (chłodzenie płyty głównej) 36,00 USD

Elo15D1 moduł złączy Moduł dodatkowych złączy terminala (Płyta na której znajdują się dodatkowe porty komunikacyjne terminala podłączana do płyty 
głównej) 167,00 USD

Elo15D1 płyta główna Płyta główna terminala Elo15D1 167,00 USD

Elo15D1 panele obudowy - 
komplet Komplet plastikowych paneli zamykających obudowę 36,00 USD

Elo15D1 zasilacz Zasilacz wewnętrzny terminali Elo 15D 132,00 USD

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 przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
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WTP 
150/MP400

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

WTP150/MP4
00

Dzwonek 
kuchenny

Dzwonek kuchenny podłączany do portu szuflady w drukarce paragonowej WTP150/WTP200/MP400/ADP-MP300. Zasilanie 24V. 
Współpraca ze sterownikiem wydruków Vendor w systemie Windows 120,00 PLN

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 1,71 PLN

Papier 
termiczny 57/30 bez nadruku Przeznaczony do  Posnet Thermal 1,22 PLN

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

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
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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 10,10 PLN

Taśma 
barwiąca SP200 Przeznaczona do Posnet 3001 w plastikowej obudowie 13,00 PLN

Taśma 
barwiąca DP600 Przeznaczona do Posnet  DF 302 9,50 PLN

Taśma 
barwiąca ND77 Przeznaczona do Posnet  ND 77 24,00 PLN

Taśma 
barwiąca ERC 23 Przeznaczona do drukarki igłowej ADP/MP300 10,00 PLN

Taśma 
barwiąca ERC 30/34/38 Przeznaczona do drukarki igłowej MP400 12,00 PLN

Ceny przedstawione powyżej to ceny ioferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym                                                                                                             Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa 
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W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen                                                                                          Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny mogą ulec zmianom. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%.

http://www.arkom.kielce.pl/
mailto:arkom@onet.pl

