
Bilet do nowoczesności



Bluetooth w standardzie

Temo HS Bileterka wyposażona jest w moduł Bluetooth w wersji
2.1 lub 4.0 LE, co zapewnia bezprzewodową współpracę
drukarki z dowolnym typem smartfona, tabletu, komputera.

Wydruki niefiskalne

„Superformatka” umożliwia generowanie dowolnych wydru -
ków niefiskalnych o treści dostosowanej do indywidualnych
potrzeb użytkownika np. kuponów rabatowych na kursy, czy
doładowań GSM. 

            

Współpraca z urządzeniami mobilnymi

Temo HS Bileterka to pierwsze na rynku rozwiązanie typu POS
skierowane do branży transportowej. Drukarka może współ -
pracować z dowolnym oprogramowaniem, a funkcjonalność
systemu można swobodnie rozwijać zgodnie z potrzebami
Klienta (np.  funkcje sprzedaży biletów miesięcznych w auto-
busach).

Funkcje biletowe

Urządzenie pozwala na wydruk szerokiej gamy biletów m.in.: 
normalnych, ulgowych, okresowych, miesięcznych, zagra ni cz -
nych itp. 
Rejestruje udzielane ulgi ustawowe i handlowe oraz udostępnia
ich raporty rozliczeniowe.

Grafika na wydruku

Każdy paragon i wydruk niefiskalny można wzbogacić dodając
w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Uży tko wnik
sam może zdefiniować, co będzie drukowane np. logo prze wo -
źnika, płatna reklama czy promocja okoliczno ściowa.

Idealne połączenie w podróży
Temo HS Bileterka to najmniejsza i najlżejsza drukarka fiskalna na rynku przeznaczona do sprzedaży biletów w przewozach
pasażerskich. Sprzedaż na drukarce może odbywać się za pomocą typowego smartfona lub tabletu, na których zainsta lo -
wa na jest dedykowana aplikacja. Wbudowany moduł bluetooth pozwala na łatwe i bezprzewodowe połączenie obu
urządzeń. Temo HS Bileterka umożliwia również wydruk raportu dopłat oraz rozliczanie wszystkich ulg ustawowych i hand-
lowych.



Wytrzymała bateria litowo-jonowa

Wymienny akumulator litowo-jonowy zapewnia długotrwałą 
i nie przerwaną pracę. Jednorazowe, pełne łado wanie akumula-
tora pozwala wydrukować nawet 80 000 wierszy paragonu. Poza
zasilaniem sieciowym, możliwe jest również ładowanie za po-
mocą kabla USB podłączonego do komputera lub ładowarki
samochodowej. 

Kopia elektroniczna

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

Łatwa wymiana papieru

Zastosowanie szybkiego mechanizmu drukującego z systemem
łatwej wymiany papieru  „drop in – wrzuć i drukuj” gwarantuje
prostą obsługę i wydajną pracę.

Kody kreskowe i 2D

W urządzeniu dostępny jest wydruk kodu kreskowego (code128)
z dowolną informacją (np. numerem systemowym), co ułatwia
późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. 
Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce
paragonu, oraz w do wolnym miejscu na wydruku niefiskalnym.
Jest to doskonała forma wydruku dodatkowej reklamy 
i informacji dla klienta: bonów promocyjnych, linku do strony
z aktualnymi promocja mi itp. Standardy kodów 2D: QR Code,
Aztec, Data Matrix, PDF417.

n przewozy autokarowe  n busy  n sprzedaż biletów na dworcach  n internetowa sprzedaż biletów

Polecane do:

NIP nabywcy na paragonie

Drukarki Temo HS 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.



Specyfikacja techniczna

Kopia elektroniczna

typ karta microSD/microSDHC – 4GB

Wielowalutowość

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

Bazy danych

baza PLU 100 000
nazwa towaru 80 znaków

+ dodatkowa linia opisu
protokół komunikacyjny POSNET
stawki VAT 7 (A...G)

Wyświetlacze

wyświetlacz operatora wspólny z wyświetlaczem klienta
wyświetlacz klienta LCD 2 x 16 znaków,

alfanumeryczny, podświetlany

Mechanizm drukujący

typ termiczny Seiko  „drop in – wrzuć i drukuj”
szerokość papieru 57 mm
szybkość wydruku 22 linie/s
liczba znaków w wierszu 40
długość rolki papieru 14 m (około 150 paragonów)

Klawiatura

typ membranowa
liczba klawiszy 4

Złącza

USB komunikacja i ładowanie
moduł Bluetooth wersja 2.1 lub 4.0 LE

Zasilanie

zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator Li-ion 7,4 V/2150 mAh

Wymiary i waga

wymiary (szer. x wys. x dł.) 86 x 46 x 128 mm
waga ~ 315 g

Ważne funkcje

n wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu 
n drukowanie faktur VAT n kody kreskowe (code 128) 
n kody 2D (QR Code, Data Matrix, Aztec, PDF417) n grafika
na paragonach n przypominanie o terminie obowiązko -
we go przeglądu technicznego

Autoryzowany Przedstawiciel Posnet

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

Mała, zgrabna - mobilna
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