
Autoryzowany Przedstawiciel Posnet

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

wersja urządzenia ONLINE
pamięć chroniona karta SDHC / microSDHC – 4GB
komunikacja z CRK Ethernet, USB, WiFi* lub modem 3G*

Waluta ewidencyjna

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

Bazy danych

stawki VAT 7 (A...G)
baza towarowa (PLU) 10 000, 20 000, 30 000
nazwa towaru 40 znaków
dodatkowe kody kreskowe 12 000
max. ilość kodów do PLU 10
zestawy / wielopaki 6 000
notatnik 1 000
kasjerzy 16
opakowania 65
formy płatności 35 (w tym płatność elektroniczna)
rabaty / narzuty 35
rabaty czasowe 8
jednostki miary 10
klawisze skrótu 42 (3 poziomy x 14 klawiszy)
grupy towarowe 100
formaty kodów ważonych 10
formaty kart klienta 10
zestawy raportów 5
opisy wpłat / wypłat 10
opisy towarów 50
obsługa błędów 20
bufor pozycji paragonowych 5 000

Mechanizm drukujący

typ termiczny „drop in” – wrzuć i drukuj
szerokość papieru 57 mm
liczba znaków w wierszu 40
długość rolki papieru 60 m
szybkość wydruku 16 linii/s

Wyświetlacze

wyświetlacz operatora graficzny (240 x 64 pikseli)
wyświetlacz klienta graficzny (240 x 64 pikseli)

Klawiatura

liczba klawiszy klawiatury 34, w tym 14
programowalnych (3 poziomy)

Komunikacja

interfejsy standardowe Ethernet, 3 x RS232,
1 x USB (host)

interfejsy dodatkowe WiFi / Bluetooth, modem 3G
szuflada 6 V, 12 V, 18 V, 24 V
obsługiwane urządzenia / usługi komputer,
skaner (USB / RS), waga, szuflada, terminal płatniczy, waga zin-
tegrowana, modem 3G, dru karka paragonowa, hub USB,
pendrive, czytnik magne tyczny, tunelowanie portów COM,
monitoring
komunikacja z komputerem on-line,

bez przerywania pracy kasjera

Zasilanie

zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator AGM 6V/1,2 Ah

Wymiary, ciężar, zakres temperatur pracy

szerokość x wysokość x długość 249 x 99 x 207 mm
ciężar 1,4 kg
zakres temperatur pracy 5 – 40°C

Wybrane funkcje 

n NIP Nabywcy na paragonie
n obsługa terminala płatni czego 
n przypomnienie o przeglądach technicznych 
n przy pomnienie o raporcie dobowym i miesięcznym 
n gra fika na paragonach 
n waga zintegrowana Fawag DS1
n funkcja drukarki paragonowej
n funkcja monitoringu transakcji

* zależnie od wersji / po zastosowaniu modułów rozszerzeń
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Maxymalnie doskonała



Netpay / transakcje bezgotówkowe

Bingo Max współpracuje z terminalem płatniczym 
Netpay. Pozwala to realizować płatnosci bezgotówkowe
bez po średnio na kasie. Dodatkowo, Netpay może za-
pewniać kasie połączenia z CRK, poprzez udostępnianie
internetu.

Komfort użytkowania

Kasa Bingo Max ma funkcjonalną obudowę, nieduże
rozmia ry (249 x 99 x 207 mm), intuicyjną i wy god ną
klawia turę. Gwarantuje to komfort użytkowania na
stanowisku sprzedaży.

Współpraca z innymi urządzeniami 

W prosty sposób można poszerzyć możliwości kasy
Bingo Max, podłączając do niej urządzenia usprawnia-
jące sprze daż, takie jak:

n waga n czytnik kodów kreskowych
n terminal płatniczy n szuflada kasowa

Komunikacja z CRK

Bingo Max zapewnia komunikację z Centralnym Repo -
zy torium Kas za pomocą interfejsów:

n USB
n Ethernet
n modem 3G*
n WiFi*

Pozwala to optymalnie dopasować sposób ko mu ni kacji
z CRK do warunków w jakich prowadzi się biznes.

Czytelne wyświetlacze

Zastosowanie zarówno dla klienta jak i operatora pod -
świe tlanych, graficznych wyświetlaczy (240 x 64 pikseli),
z dużą i czytelną czcionką, poprawia jakość obsługi
klienta.

Łatwa wymiana papieru

W kasie zastosowano mechanizm drukujący „drop in” –
wrzuć i drukuj, który zapewnia szybką i sprawną wy mia -
nę papieru.

n sklepów spożywczych  n wysp handlowych  n minimarketów  n kwiaciarni  n sklepów osiedlowych
n punktów usługowych  n salonów fryzjer skich, kosmetycznych i medycyny estetycznej  n pensjo -
na tów  n małej gastronomii.

Duża baza towarowa (PLU)

Kasa oferuje dużą bazę towarową. W standardowej wersji
jest to 10 000 PLU, z możliwością rozsze rzenia nawet do 
30 000 PLU. Dzięki temu, użytkownik może zaprogra mo -
wać mocno rozbudowany asortyment produktów.

Wygodna i wytrzymała klawiatura

Kasa posiada wytrzymałą i wygodną klawiaturę mecha -
nicz ną z możliwością zaprogra mo wania do 42 kla wiszy
skrótu do najważniejszych funkcji, takich jak:

n sprzedaż szybka
n płatność kartą 
n raport dobowy, miesięczny itp.

Zwiększa to funkcjonalność kasy, a także spra wia, że jej
obsługa jest jeszcze prostsza i szybsza.

Polecane
dla:

n NIP nabywcy na paragonie  n waluta ewidencji - wielowalutowość  
n dowolna grafika na paragonach.

Przydatne
funkcje

* zależnie od wersji / po zastosowaniu modułów rozszerzeń

Maksimum funkcji w niedużej obudowie!
Bingo Max Online to nowa kasa fiskalna sprawdzonej linii Bingo, która od ponad 20 lat ułatwia pracę tysiącom
przedsiębiorców w całej Polsce.


