
Serial

NFC

3G/GPRS
Malý, ľahký, mobilný, 

odolný, univerzálny, 

ľahko ovládateľný

 

Prispôsobiteľný 

vašim víziám

 

Vyrobený v EU 

Pripravený pre vaše vízie

Mobilný komunikačný 
terminál s integrovanou 
tlačiarňou a modulárnou 
konštrukciou pre:

    retail

    reštaurácie

    logistiku

    skladové hospodárstvo

    aplikácie v oblasti merania, 
    medicíny, vyhodnocovania 
    dát v teréne

Prispôsobí sa akejkoľvek aplikácii kde sa vyžaduje mobilita vďaka

  zabudovaným štandardným rozhraniam pre komunikáciu: Bluetooth, WiFi,   

   3G/GPRS, RFID/NFC, USB, atď.

  dlhodobej práci na batérie

  dotykovému TFT displeju použiteľnému ako vstupná konzola

  podpore micro SDHC pamäťových kariet s dostatočnou kapacitou

  možnosti odoslania dát na cloud

  rýchlej 3" termo tlačiarni

  možnosti vloženia fiskálneho modulu

  príprave na pripojenie periférií (snímač čiarového kódu, klávesnica, externý  

   displej)

  podpore integrovaného snímača mg kariet

  generovaniu, zobrazeniu a tlači 2D kódov

  malej hmotnosti a rozmerom
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Prispôsobiteľný 
aj vašej aplikácii

Veľmi dôležitá je možnosť úpravy zariadenia na základe oblasti 
použitia a potrieb zákazníka – zariadenie je vyvinuté a vyrábané 
našou spoločnosťou čím vieme zabezpečiť promptnú reakciu 
na požiadavky.



Možnosti použitia zariadenia:

Ako tlačiareň s bezdrôtovým pripojením 
všade tam, kde je potrebná mobilita prípadne je málo miesta 
na štandardnú tlačiareň, napr.:

        kiosky 

    zber dát v teréne 

    pripojenie k meracím prístrojom 

    výdaj potvrdeniek 

    tlačiareň objednávok na vzdialenom pracovisku, atď.

Rozšírenie použitia:

    ako registračná pokladnica

    zariadenie na mobilný predaj 

    výdaj potvrdenky o stávke 

    tvorba online objednávky priamo v mieste predaja 

    dodací list pri odbere tovaru

    súčasť distribuovaného obchodného systému s online   

    aktualizáciou dát

Technická špecifikácia:

BOWA s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, Slovakia, +421 2  2090 6912, 
+421 901 776 662, export@bowa.sk, http://www.bowa.sk/marketingove-materialy.xhtml

Termotlač priama
3" nastavenie: 50 mm / sec    2" nastavenie: 70 mm / sec
203 DPI  3" nastavenie: 576 bodov / riadok  2" nastavenie: 384 bodov / riadok   
3" nastavenie:  Font A: 12x17 (48 zn./riadok)  Font B: 9x16 (64 zn./riadok)  
2" nastavenie:  Font A: 12x17 (32 zn./riadok)   Font B: 9x16 (42 zn./riadok)
Termopapier
58 ± 0,5 mm / 80 ± 0,5 mm
48 mm / 72 mm
Max. 40 mm
50 km
UPC-A/E, EAN-13/8, Code 39, ITF, Codabar, Code 93/128 
QR code
Štandardne: USB/VCOM, USB HID,  Bluetooth V.4.0 Dual, WiFi l Rozšírenie WWAN: GPRS, 3G l Rozšírenie ZB: ZigBee
microSD karta vynímateľná ako dátové médium pre elektronický žurnál  microSD karta vstavaná pre databázu PLU, vernostný systém...  

 microSD karta vstavaná pre grafické sekvencie / video sekvencie
Dotykový TFT displej 320 x 240 bodov  možnosť softvérového otočenia displeja o 180 °
DC 9V/1A  záložná batéria dobíjateľná Li-ion   štandardne: 7,4V / 1300mAh  rozšírenie: 7,4V / 1800mAh
LCD OFF - výdrž cca 10 hodín   SLEEP1 - výdrž cca 50 hodín  SLEEP2 - výdrž cca 90 hodín  POWER OFF
snímač konca papiera, snímač prehriatia hlavy tlačiarne, jednoduché vkladanie papiera, automatická regulácia podsvietenia displeja
0-50 °C
100x145x53 mm (ŠxDxV)
350 g

l
l l

l l
l l

l
l

l
l l l

l l l

Spôsob tlače:
Rýchlosť tlače:
Rozlíšenie tlače:
Charakteristika tlače: 

Typ papiera:
Šírka papiera: 
Šírka tlače:
Priemer rolky papiera:
Životnosť termohlavy: 
Tlač čiarových kódov:
Tlač 2D kódov:
Komunikačné rozhranie: 
Pamäťové rozhrania: 

Zákaznícky displej:
Zdroj napájania: 
Šetriace režimy spotreby pri batérii 1300 mAh:
Špeciálne vlastnosti:
Pracovná teplota: 
Rozmery: 
Hmotnosť: 


