
Pełnowartościowy 
i kompaktowy POS
w atrakcyjnej cenie
od lidera rynku 
fiskalnego w Polsce!

Komplet interfejsów

Vero ma niezbędny komplet interfejsów: WiFi,
bluetooth, ethernet i wejście USB, może
współpracować z takimi urządze niami jak: 
szuflada wielonapięciowa, waga, termi nal 
płatniczy czy skaner kodów kresko wych.

Komfort użytkowania

Vero jest kompaktowe, ergonomiczne i nie
potrzebuje dużo miejsca do pracy. Urządzenie
ma ekran dotykowy 10,1" o rozdzielczości 
1280 x 800 i 16 mln kolorach, do tego wrzutowy
mechanizm drukujący i 60 m rolkę papieru.

Posnet Vero to jedno urządzenie pracujące w systemie operacyjnym Android 11.
Vero składa się z drukarki fiskalnej ONLINE, platformy POS oraz aplikacji sprzedażowej.

Posnet Vero jest intuicyjne w obsłudze i gotowe do pracy od razu po uruchomieniu.

Aplikacje sprzedażowe

Na Vero użytkownik pracuje na wybranej przez
siebie aplikacji sprzedażowej. Aplikacje są dopa-
sowane do indywidualnych wymagań, sto sow -
nie do tego w jakiej branży działa użytkownik.

Stabilność pracy

Vero jest w całości zaprojektowane i wyprodu -
kowane przez Posnet. Dzięki temu użyt kow nik
ma zagwarantowaną stabilność pracy i ciągłość
technologiczną urzą dzenia.

Bezpieczne użytkowanie

Dystrybucja systemu Android 11, w oparciu o
który działa Vero, jest specjalnie przygotowana
i gwarantowana przez Posnet, a oprogra mo -
wanie dokładnie zweryfikowane i w pełni
zopty malizowane. Wszystko po to, żeby 
bezpiecznie korzystać z urządzenia zgodnie 
z przeznaczeniem.

All in one

Vero to kompleksowe urządzenie, kompaktowy
POS, skonstruowany w systemie all in one.
Vero składa się z drukarki fiskalnej ONLINE,
platformy POS oraz aplikacji sprzedażowej. 

Atrakcyjna cena

Klient nabywa jedynie jeden z elementów Vero
– drukarkę fiskalną ONLINE, na którą przysłuje
odliczenie w wysokości 700 zł. Natomiast 
platforma sprzętowa oraz aplikacja sprzeda -
żowa są w niskim, miesięcznym abonamencie.

E-paragon

Vero ma możliwość wysyłania e-paragonu, czyli
paragonu w formie elektronicznej.

POS Vero

Vero pozwala użytkownikowi na zbudowanie
funkcjonalnego i efektywnego stanowiska 
kasowego.

Pełna gwarancja

Posnet zapewnia pełną gwarancję podczas
całego okresu korzystania z platformy sprzę-
towej POS. Dzięki temu użytkownik może spo -
kojnie zająć się swoim biznesem. 
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Specyfikacja techniczna drukarki fiskalnej ONLINE Specyfikacja techniczna platformy sprzętowej

Pamięć chroniona

typ karta microSD – 16 GB

Mechanizm drukujący

typ termiczny, „drop in” – wrzuć i drukuj
szerokość papieru 57 mm
liczba znaków w wierszu 40
szybkość wydruku do 30 linii/s
długość rolki papieru 60 m

Bazy danych

stawki VAT 7 (A...G)
liczba PLU 250 000

Wyświetlacz klienta

graficzny             LCD 192 x 64 piksele

Zasilanie

zasilacz zewnętrzny                                12 V / 2,5 A
wbudowany akumulator litowo-jonowy 7,2 V, 2 150 mAh

Złącza

interfejsy standardowe USB typu A (zasilany 1A)

Parametry

pamięć RAM 2 GB / 8 GB (flash)
procesor 4 x Cortex A53, 1.8 GHz
system operacyjny Android 11, dystrybucja Posnet

Pamięć

standardowa karta microSD 32 GB
dodatkowa obsługa kart microSD do 256 GB

Ekran

przekątna 10.1"
rozdzielczość 1280 x 800
kolory 16 milionów
panel dotykowy pojemnościowy
proporcje ekranu 16:10
orientacja pozioma

Złącza

interfejsy USB, ETHERNET, Bluetooth v5.1
WIFI – 2.4-5GHz, 802.11b/g/n

obsługiwane urządzenia skaner kodów kreskowych, drukarka
paragonowa, waga, hub USB, szuflada,

klawiatura, mysz

Gabaryty

waga ~ 2 kg (bez papieru)
wymiary

vero@posnet.com

22 868 68 88  w. 205, 223


