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

Specyfikacja techniczna

Kopia elektroniczna

typ

Eurofiskalizacja

wielowalutowość

Bazy danych

baza PLU 
nazwa towaru
protokół komunikacyjny
stawki VAT

Wyświetlacze

wyświetlacz operatora

wyświetlacz klienta

Mechanizm drukujący

typ
szerokość papieru
szybkość wydruku
liczba znaków w wierszu
długość rolki
obcinacz papieru

Klawiatura

typ
liczba klawiszy

Złącza

interfejsy standardowe
sterowanie szufladą

Zasilanie

zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator

Wymiary

wymiary (szer. x wys. x dł.)

waga

Ważne funkcje

n wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu n kody kreskowe w stopce paragonu (code 128) n przypominanie o terminie 
obo wiązkowego przeglądu technicznego

Thermal A XL

Eurofiskalizacja

Bazy danych

250 000
80 znaków + dodatkowa linia opisu

THERMAL
7 (A...G)

wspólny z wyświetlaczem klienta

OLED kompaktowy,
LCD 2 x 20 znaków alfanumeryczny, podświetlany

n standardowy (zintegrowany) n wolnostojący
LCD 4 x 20 znaków alfanumeryczny, podświetlany
n podwieszany

Termiczny Seiko „drop-in – wrzuć i drukuj”
57 mm

47 linii/s
40

100 m
w standardzie

membranowa
4

1 x RS232, 1 x USB
6 V/12 V/18 V/24 V

230 V/24 V
AGM 12 V/1,2 Ah

125x139x171 mm (bez wyświetlacza klienta)
125x149x171 mm (z wyświetlaczem klienta)

158x242x232 mm (ze zintegrowanym
wyświetlaczem klienta)

~ 2,6 kg

Thermal A HD

Eurofiskalizacja

Bazy danych

250 000
80 znaków + dodatkowa linia opisu

THERMAL
7 (A...G)

wspólny z wyświetlaczem klienta

LCD 4 x 20 znaków alfanumeryczny, podświetlany
n standardowy (zintegrowany)
n wolnostojący
n podwieszany 

Termiczny Axiohm  „drop-in – wrzuć i drukuj”
57 lub 80 mm

47 linii/s (standard) 80 linii/s (premium)
40

100 m 
w standardzie (ceramiczny)

membranowa
4

2 x RS232, 1 x USB, Ethernet
6 V/12 V/18 V/24 V

230 V/24 V
NiMH 7,2 V/1,6 Ah

143x144x181 mm (bez wyświetlacza klienta)
158x242x242 mm (z wyświetlaczem klienta)

~ 2,6 kg

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

karta 4 GB SD/SDHC
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Apteczne drukarki fiskalne



Rabaty i narzuty

Drukarki Thermal apteczne umożliwiają udzielenie raba tów/
narzutów do całego paragonu oraz towarów w wybranej stawce po-
datkowej. Towary apteczne podlegają rabatowi/narzutowi jeżeli cena
jest równa opłacie jednostkowej (kwocie płaconej przez pacjenta za
dany lek). Drukarka daje możliwość wydrukowania na paragonie 
informacji o łącznej kwocie udzielonych rabatów/narzutów. 
Oddzielna pozycja na paragonie sumująca kwotę rabatów, bonifikat
itp. ułatwia weryfikację należności oraz kwoty, jaką pacjent 
zaoszczędził dzięki otrzyma nym rabatom.

Wycena recept i leków

Na wydrukach z wycenami recept, leków gotowych czy leków robionych można wydrukować linie w całości definio -
wane przez aplikację apteczną. Dzięki czemu, na wycenach umieścisz wszystkie informacje wymagane przez NFZ.

FVAT

Opłaty wg stawek VAT na raporcie dobowym

Raporty dobowe oraz okresowe zawierają rozliczenie opłat 
w poszczególnych stawkach podatkowych. Wykonanie raportu
dobowego skutkuje zapisem do pamięci fiskalnej informacji 
o pobranych opłatach. Ułatwia to podatnikowi rozliczenie na le żne go
podatku VAT w danym miesiącu  - drukarka na raporcie okresowym
lub miesięcznym wykazuje pozycję opłat (kwoty zapła cone przez 
pacjentów za leki) z uwzględnieniem kwot podatku VAT. Na pod-
stawie dru kowanych raportów można potwierdzić również należną
aptece kwotę refundacji.

Szybki mechanizm – „wrzuć i drukuj”

Zastosowanie wytrzymałego mechanizmu drukującego z obci-
naczem papieru w standardzie, pozwala na wydruk z prędkością do
47 linii/s, a wrzutowy system „wrzuć i drukuj” zapewnia wymianę 
100-metrowej rolki papieru w kilka sekund.

Kompatybilność z większością szuflad

Konfigurowane napięcie sterowania szufladą pozwala na współpracę
z szufladami o różnych interfejsach napięciowych: 6 V, 12 V, 
18 V oraz 24 V. Dzięki temu, drukarka współpracuje z większością 
szuflad dostępnych na rynku.

Ergonomia i wygoda

Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne drukarek aptecznych 
Thermal pozwalają na wyjątkowo łatwe i ergonomiczne zagospo-
darowanie stanowiska kasjerskiego. Na uwagę szczególnie zasługuje
wyświetlacz podwieszany, który z łatwością można umieścić 
w dolnym miejscu stanowiska aptecznego.

Przypominanie o przeglądach okresowych

Drukarka posiada funkcję automatycznego przypominania 
o ko nie czności wykonania przeglądu okresowego. Od 30 dnia przed
zapro gra mowaną datą obowiązkowego przeglądu, urządzenie
będzie drukowało informację z przypomnieniem po każdorazowym 
uruchomieniu.

Drukarki fiskalne Posnet Thermal A XL i Posnet Thermal A HD zostały wyposażone we wszystkie
niezbędne funkcje apteczne, dzięki czemu sprawdzą się doskonale nawet w placówkach o dużym natężeniu
ruchu.

Funkcje dla aptek

Efektywne drukowanie

Zabudowa mechanizmu w drukarce Thermal A HD pozwala na użycie papieru zarówno o szerokości 57 mm, jak i 80
mm. Wydruk paragonów usprawni samoostrzący się ceramiczny obcinacz, a o bliskości końca papieru poinformuje
odpowiednio wcześniej pomarańczowa dioda. Wszystkie te rozwiązania zapewnią użytkownikowi możliwość kom-
fortowego, efektywnego i pełniejszego wykorzystania urządzenia. 

Dodatkowo w Thermal A HD



Posnet Thermal A HD to zupełnie nowa jakość na rynku
drukarek fiskalnych. Nowoczesne i unikalne rozwiązania
technologiczne zastosowane w tej konstrukcji czynią 
z drukarki Thermal A HD idealne narzędzie do obsługi
sprzedaży w aptekach o dużym natężeniu ruchu.

Posnet Thermal A XL łączy w sobie nowoczesne funkcje,
design, a także sprawdzone rozwiązania. Jest kontynuacją
linii drukarek fiskalnych Thermal, które od prawie
dwudzie stu lat są obecne na rynku i cieszą się zaufaniem
klientów.

Wybierz wersję wyświetlacza
Kiedy zabudowa stanowiska aptecznego wymaga szczególnej konstrukcji urządzenia, warto wybrać drukarki
z linii Thermal. Są one dostępne z różnymi wersjami wyświetlacza. Pozwala to na umieszczenie go w miejscu,
które zapewni najlepszą widoczność dla pacjenta i bardziej efektywną pracę kasjera. Sprawdź, jakie 
możliwości daje wersja drukarki Thermal z podwieszanym wyświetlaczem. Takie rozwiązanie zapewnia 
swobodną aranżację stanowiska aptecznego oszczędzając miejsce, jakie musimy przeznaczyć na ustawienie 
drukarki ze standardowym wyświetlaczem. To też efektowny sposób na wyświetlenie informacji sprze da -
żo wych dla pacjenta.

podwieszany

standardowy

zintegrowany

podwieszanystandardowy

zintegrowany

wolnostojący

z możliwością
przedłużenia

kompaktowy

OLED

wolnostojący

z możliwością
przedłużenia


