
Kasa, drukarka i terminal płatniczy 
w jednym
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Specy�kacja techniczna drukarki

alfanumeryczny             LCD 2x16 znaków

typ 
szerokość papieru
liczba znaków w wierszu 
długość rolki papieru

termiczny, "drop in - wrzuć i drukuj"
57 mm

do 40
14 m

zasilacz zewnętrzny                                 
akumulator drukarki            

5V/4A
litowo - jonowy 3,6V 6800 mAh

Kopia elektroniczna

typ karta microSD/microSDHC - min. 4GB

Mechanizm drukujący

Wyświetlacz

Zasilanie

Specy�kacja techniczna terminala

~0,6 kg (z papierem)

wyświetlacz 
komunikacja         
czytnik kart 
akumulator terminala           

4'' TFT, 480 x 800 pikseli
3G/Bluetooth/WiFi

magnetyczny, EMV, Contactless
3050mAh

Gabaryty

Zasilanie

waga            
wymiary            

152 mm 81 mm

80
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 m
m

39,6 mm

E-Service

Płatności realizowane za pomocą Pospay obsługuje 
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych - eService. To 
lider na rynku akceptacji kart płatniczych oraz rozliczania 
transakcji elektronicznych w Polsce. Dzięki eService masz 
pewność, że wszystkie transakcje przebiegną sprawnie 
i bez problemów.

małe sklepy
punkty handlowe na bazarkach/jarmarkach          
mobilne punkty gastronomiczne (food trucki)
salony kosmetyczne
gabinety lekarskie
kancelarie prawne

Autoryzowany Agent Posnet

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

(22) 331 31 22

www.posnet.comwww.pospay.com.pl

pospay@posnet.com

Polska Bezgotówkowa

Terminal płatniczy Pospay jest dostępny w ramach 
programu Polska Bezgotówkowa. To wspólna inicjatywa 
Związku Banków Polskich, Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii, agentów rozliczeniowych oraz organizacji 
płatniczych Visa i Mastercard. Więcej o programie na 
stronie https://polskabezgotowkowa.pl/.
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Fiskalny Terminal Płatniczy

Pierwszy
na rynku!Pierwszy
na rynku!



Idealnie mieści się w dłoni

8,15 cm
15,2 cm

Oto wyjątkowe, pierwsze takie na rynku, mobilne 
połączenie kasy, drukarki �skalnej i terminala 
płatniczego – Pospay.

Już nie musisz zastanawiać się, które urządzenie 
wybrać! Teraz wszystkie masz pod ręką, w jednym, 
�skalnym terminalu płatniczym. Przyjaznym w obsłudze
i zdolnym do szybkiej aktualizacji funkcji potrzebnych 
Twojemu biznesowi. 

Minimum formalności

1.

2.

Mobilność

Nie musisz przejmować się dostępem do internetu, 
ponieważ transmisję danych przez sieć GSM zapewnia 
Posnet. Dzięki temu Pospay może pracować w dowolnym 
miejscu! To zapewni wysoką jakość obsługi Twoich 
klientów!

Wytrzymałe baterie

Zarówno drukarka, jak i terminal wyposażone są
w akumulatory jonowo - litowe. Gdy jeden się wyczerpie, 
drugi przejmuje jego funkcje. To zapewnia dłuższą 
pracę urządzenia bez potrzeby ładowania.

Dożywotnia gwarancja

Na wynajęty terminal dostajesz dożywotnią gwarancję 
i kompleksowy serwis. Na moduł �skalny w drukarce 
dostajesz 5 - letnią gwarancję.

Personalizacja

Urządzenie możesz z łatwością dostosować do 
specy�ki Twojej branży, do oferowanych przez Ciebie 
usług lub produktów.

Atrakcyjna cena

Kupujesz tylko drukarkę, natomiast terminal wynajmujesz. 
Dzięki temu nie tylko zapłacisz mniej, ale przede wszystkim 
nie będziesz się przejmował aktualizacjami systemu czy 
ewentualnymi naprawami.

Wygoda

Pospay to urządzenie ergonomiczne. Jego wymiary to: 
15,2 x 8,02 x 8,15 cm. Waga - niewiele ponad pół kilograma. 
Pospay jest na tyle mały, że idealnie mieści się w dłoni. 

Nie musisz już oddzielnie kupować urządzenia 
�skalnego i podpisywać umowy z operatorem 
płatności bezgotówkowych. Teraz wszystkie formalności 
zrealizujesz w jednym miejscu!

Może pracować w dwóch trybach: 
kasowym - w charakterze samodzielnego 
urządzenia lub drukarkowym - jako jeden
z elementów systemu sprzedaży. 
Ma możliwość szybkiej, zdalnej aktualizacji. 

Aplikacja sprzedażowa

Akceptuje płatności kartami: chipowymi, 
magnetycznymi i zbliżeniowymi oraz 
płatności dokonywane za pomocą telefonu: 
BLIK, Android Pay, Samsung Pay i Apple Pay. 

Aplikacja płatnicza

Wyposażony jest w nowoczesny, czytelny 
i responsywny 4" wyświetlacz dotykowy.

Terminal płatniczy

Wytrzymała i niezawodna drukarka. 
Posiada termiczny mechanizm drukujący 
o szerokości papieru 57 mm, typ "drop 
in - wrzuć i drukuj".

Urządzenie �skalne

Kompleksowe rozwiązanie

Pospay, jako jedyne mobilne urządzenie na rynku 
łączy w sobie funkcje kasy, drukarki �skalnej oraz 
terminala płatniczego.


