
Przypominanie o przeglądach 
i raportach dobowych

Udogodnieniem dla podatników jest automatyczne przypo -
minanie o konieczności wykonania raportu dobowego i obo -
wiązkowego przeglądu okresowego. Dla przeglądu okre so wego
generowany jest wydruk na 30 dni przed zaprogramowanym
terminem wykonania takiego przeglądu.

Jednoznaczna nazwa towaru

40 znaków w nazwie towaru pozwala tworzyć jasne i zrozumiałe
dla klientów opisy produktów na paragonach – zgodne 
z aktualnymi przepisami Ministerstwa Finansów.

Legendarna solidność

Wytrzymała i słynąca z niezawodności konstrukcja kas Bingo 
zapewnia ciągłość pracy w warunkach nawet najbar dziej
intensywnej eksploatacji.

NIP nabywcy na paragonie

Kasy Bingo mają możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskal nej
części paragonu. Według obecnych przepisów NIP nabywcy
możemy drukować na paragonach o wartości do 450 PLN lub
100 EUR.

Eurofiskalizacja

Kasy Bingo są urządzeniami wielowalutowymi (gotowymi na
eurofiskalizację) z możliwością zaprogramowania dowolnej 
waluty, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż 
(np. euro). Zmiana waluty może odbyć się automatycznie,
zgodnie z zaprogramowaną datą i godziną. Funkcja przelicznika
walut umożliwia wydruk na paragonie informacji dotyczącej
kursu przeliczeniowego waluty ewi dencyjnej na inną dowolnie
wybraną (np. z PLN na EUR).

Kompatybilność z większością szuflad

Kasy Bingo współpracują z większością szuflad dostępnych na
rynku – z różnymi interfejsami napięciowymi: 6 V, 12 V, 18 V, 24 V.

Intuicyjna obsługa

Wyjątkowo intuicyjne menu kasy oraz 15 klawiszy skrótu (3 x 5)
gwarantują bardzo łatwą i wygodną obsługę urzą dze nia.

Wygodne użytkowanie

Kompaktowa obudowa, czytelne, bursztynowe wyświetla cze
oraz wygodna klawiatura switchowa zapewniają efektywność
pracy i ergonomię użytkowania.

Dobrze znane i cenione przez polskich przedsiębiorców kasy fiskalne z linii Bingo to urządzenia dedykowane
niewielkim punktom sprzedaży. Kasy Bingo mają zróżnicowane funkcje i parametry, co umożliwia wybór optymal-
nego rozwiązania nawet dla najbardziej wymagających. Dodatkowo użytkownik może wybrać między urządzeniem,
które pozwala na zapisanie kopii paragonu na karcie SD, a tradycyjną wersją kasy z dwiema rolkami (wydruk kopii
na papierze).

Bogactwo funkcji kas Bingo
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Specyfikacja techniczna

Kopia elektroniczna

typ

Eurofiskalizacja

wielowalutowość

Bazy danych

stawki VAT
baza PLU
nazwa towaru
klawisze skrótu
opakowania
grupy towarowe
kasjerzy
formy płatności
rabaty/narzuty
jednostki miary
opisy wypłat
obsługa błędów
formaty kodów ważonych
bufor pozycji paragonowych

Wyświetlacze

wyświetlacz operatora

wyświetlacz klienta

Mechanizm drukujący

typ

szerokość papieru
szybkość wydruku
liczba znaków w wierszu
długość rolki

Złącza

interfejsy standardowe
interfejsy dodatkowe

sterowanie szufladą
obsługiwane urządzenia

Zasilanie

zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator

Wymiary i waga

wymiary (szer. x wys. x dł.)
waga

Ważne funkcje

n wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu n przypominanie o niewykonanym raporcie dobowym, przypominanie o terminie
obowiązkowego przeglądu technicznego 
Dodatkowo w BINGO XL n integracja z systemami wideomonitoringu sklepowego.

Bingo HS 

–

7 (A...G)
2 000

40 znaków
15 (3 poziomy x 5 klawiszy)

16
16
8
8
8
5

10
10
9
–

LCD 2 x 16 alfanumeryczny, 
podświetlany

numeryczny LED 8 cyfr

termiczny, dwustacyjny, Seiko
„easy load”
2 x 28 mm
16 linii/s

20
30 m

1 x RS232
1 x PS2, 2 x RS232 (przez 

Multiplekser)
6 V, 12 V, 18 V, 24 V

komputer, skaner, waga,
szuflada, modem, multiplekser

230/12 V
AGM 6 V/1,2 Ah

287 x 105 x 220 mm
~1,9 kg

Bingo HS EJ

karta SD/SDHC 4GB

7 (A...G)
4 000

40 znaków
15 (3 poziomy x 5 klawiszy)

16
16
8
8
8
5

10
10
9
–

LCD 2 x 16 alfanumeryczny,
podświetlany (powiększony)

numeryczny LED 8 cyfr

termiczny, Seiko „easy load” 
lub termiczny Fujitsu

57 mm
16 linii/s

40
30 m

2 x RS232
1 x PS2, 2 x RS232 (przez 

Multiplekser)
6 V, 12 V, 18 V, 24 V

komputer, skaner, waga,
szuflada, modem, multiplekser

230/12 V
AGM 6 V/1,2 Ah

287 x 105 x 220 mm
~1,9 kg

Bingo XL

karta SD/SDHC 4GB

7 (A...G)
8 000

40 znaków
15 (3 poziomy x 5 klawiszy)

16
16
8
8
8
5

10
10
9

10 000

LCD 2 x 16 alfanumeryczny,
podświetlany (powiększony)

numeryczny LED 8 cyfr

termiczny, Seiko „easy load” /
termiczny Fujitsu (w opcji)

57 mm
16 linii/s

40
30 m

3 x RS232, 1 x USB
1 x PS2, 2 x RS232 (przez 

Multiplekser)
6 V, 12 V, 18 V, 24 V

komputer, skaner, waga, 
szuflada, modem GPRS, 

multiplekser, monitoring

230/24 V
AGM 6 V/1,2 Ah

Li-ion 7,4 V/5,2 Ah (w opcji)

287 x 105 x 220 mm
~1,9 kg

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



Ethernet – jedno złącze, wiele możliwości

Port Ethernet umożliwia równoczesną obsługę wielu usług: 
niezależną komun i kację kasy z programem sprzedażowym, 
odczyt kopii elektronicz nej, a także współpracę z systemami
wideo monitoringu sklepowego. Ko mu nikacja z kasą zawsze
odbywa się on-line bez przerywania pracy kasjera. 

Duża baza PLU

Dzięki bazie towarowej 8000 PLU, użytkownik może szcze gó -
łowo zaprogramować pełen asortyment produktów, jakie ofer-
uje w swojej placówce handlowej.

Skaner USB – podłącz i skanuj

Port USB umożliwia bezpośrednie podłączenie skanera
kodów kres ko wych i natychmiastową sprzedaż z użyciem
tego urządzenia bez potrzeby konfiguracji parametrów
skanera w kasie.

Bufor pozycji paragonowych

Bufor pozycji paragonowych (10 000 rekordów) udostępnia
programowi magazynowemu szczegółowe dane o sprze da -
nych towarach. Użytkownik ma dostęp do jednostkowych
danych, co umożliwia mu m.in. pełną kontrolę stanów magazy -
no wych czy wystawienie faktury do zarejestrowanego para gonu.

Bingo XL to najnowsze urządzenie w rodzinie kas Bingo. Znane i cenione przez użytkowników kasy zostały wzbogacone
o szereg nowych funkcji. Połączenie kompaktowej, ergonomicznej obudowy z bogatą funkcjonalnością sprawia, 
że Bingo XL spełni oczekiwania małych i średnich punktów sprzedaży.

Jakość premium

Wybierz najlepsze rozwiązanie dla swojego biznesu



Szeroki papier 

W kasie Bingo XL zastosowano szeroką rolkę papieru – 57 mm.
Paragony są bardziej czytelne i krótsze, dzięki temu rzadziej
wymienimy rolkę papieru.

Kopia elektroniczna paragonu

Oryginały paragonów (dla klientów) drukowane są na papierze
termicznym, natomiast kopie zapisywane są w formie elektro -
nicznej na karcie SD. Takie rozwiązanie to wygoda i redukcja
kosztów związanych z zakupem rolek kasowych. Ponadto
możliwe jest zdalne tworzenie kopii zapasowej danych z karty
SD oraz szybki dostęp do tych danych z poziomu komputera.

Superakumulator

Zastosowanie litowo-jonowego akumulatora o dużej pojemności
dodatkowo zabezpieczy kasę podczas pracy w terenie. Pozwala
on na wydruk nawet 120 tys. linii po pełnym naładowaniu.
Dostępny w opcji.

Mechanizm drukujący do wyboru

W kasie Bingo XL zastosowano mechanizm drukujący „easy
load”, który ułatwia wymianę papieru. Z kolei w punktach
sprzedaży o wyższym natężeniu doskonale sprawdzi się,
dostępny w opcji, mechanizm drukujący Fujitsu.

n małe i średnie placówki handlowo-usługowe  n małe i średnie sklepy osiedlowe  n kioski i punkty prasowe  n punkty sprzedaży
sezonowej  n sklepy spożywczo-przemy sło we  n sklepy drogeryjno-kosmetyczne  n nieduże lokale gastronomiczne, fast-foody  
n sklepy detaliczne np. mięsne, monopolowe, jubilerskie

Polecane do:

Mechanizm drukujący „easy load”
– łatwa wymiana papieru

Kopia elektroniczna – wygoda i oszczędność Funkcjonalne złącza komunikacyjne
w tym Ethernet i USB



n niewielkie placówki handlowo-usługowe  n sklepy internetowe  n kioski i punkty prasowe  n punkty sprzedaży sezonowej  
n gabinety lekarskie  n kancelarie prawne  n salony fryzjerskie i kosmetyczne  n warsztaty samochodowe  n szkoły nauki jazdy  
n zakłady pogrzebowe

Polecane do:

Efektywne rozwiązanie
Posnet Bingo HS EJ to kasa z kopią elektroniczną paragonu i wielowalutowością (gotowa na euroskalizację). Cechuje ją
możliwość wprowadzenia do 40 znaków w nazwie towaru, możliwość wydruku NIP nabywcy na paragonie oraz kom-
patybilność z większością szuflad dostępnych na rynku. Szczególnie popularna jest w małych punktach sprzedaży.
Przedsiębiorcy cenią ją ze względu na niewielkie gabaryty i prostą obsługę.

Sprawdzona alternatywa dla ceniących
proste rozwiązania
Oferta kas Bingo pozwala na wybór pomiędzy urządzeniem z kopią elektroniczną, a tradycyjną kopią papierową.
Użytkownicy, którzy preferują tradycyjne rozwiązania mogą wybrać kasę Bingo HS z papierową kopią paragonu, gdzie
zarówno oryginał, jak i kopia paragonu drukowane są na rolkach papieru. Posnet Bingo HS to najtańsza kasa z rodziny
kas Bingo. To doskonałe urządzenie dla osób poszukujących tanich rozwiązań.


