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Drukarka fiskalna Drukarka fiskalna

    Autoryzowany przedstawiciel:

Polski producent z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizujemy się
w produkcji wysokiej jakości urządzeń fiskalnych.
Produkujemy urządzenia zgodnie z wymogami PN-EN ISO 9001:2009.

EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna
Kopytów 26 ▪ 05-870 Błonie
Tel. (+48) 22 731 90 80 ▪ Fax w. 116
E-mail: handlowy@emar.pl ▪ www.emar.pl

Prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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▪  interfejsy komunikacyjne: ethernet, wifi* lub bluetooth*
▪  tunelowane porty COM poprzez ethernet
▪  wyświetlanie grafiki reklamowej na wyświetlaczu klienta
▪  dotykowy wyświetlacz operatora
▪  łatwa i intuicyjna obsługa 
▪  zapis kopii elektronicznej paragonów na karcie głównej                  
   oraz na dodatkowej karcie zapasowej* 
▪  zapis kopii elektronicznej paragonów (backup) na 
   komputerze POS, przez jeden z dowolnych interfejsów
▪  ulepszona technologia obsługi karty microSD, zwiększona                      
   niezawodność oraz szybkość sprawdzania kopii                   
▪  elektronicznej do 1,5 MB/s

▪  do 5 lat gwarancji na moduł fiskalny1

▪  automatyczny obcinacz papieru w standardzie 
▪  wydruk NIP nabywcy na paragonie                                          
▪  drukowanie faktur VAT z rabatowaniem
▪  wydruk w nagłówku oraz  w stopce paragonu dodatkowej 
   grafiki np. logo  
▪  wydruku kodów 2D w standardzie QR Code
▪  bardzo duża ilość raportów niefiskalnych
▪  drukarka przygotowana na eurofiskalizację, możliwość 
   zmiany waluty w jakiej drukarka rejestruje sprzedaż
▪  obsługa szerokiej gamy szuflad o różnym napięciu otwierania

Specyfikacja:             TEMPO PRO 57mm      TEMPO PRO 80mm
BAZA DANYCH   
liczba PLU                        165 000 
nazwa towaru      40 znaków + 35 znaków dla opisu towaru  80 znaków + 35 znaków dla opisu towaru
stawki VAT            7 stawek podatkowych VAT (A – G)  
MECHANIZM DRUKUJĄCY    
mechanizm drukujący                 termiczny  Seiko CAPD247E-E           termiczny Seiko CAPD347E-E 
szybkość druku      do 200 mm/s                         do 170 mm/s 
papier            szer.: 57 mm, dł.: do 80 m/Ø 80mm                   szer.: 80 mm, dł.: do 80 m/Ø 80mm
obcinacz papieru                           gilotyna oraz profilowana krawędź tnąca  
ilość znaków w wierszu                           42              57
KOPIA ELEKTRONICZNA   
pamięć podręczna                          2 MB
nośnik kopii elektronicznej                       karta microSD
WYŚWIETLACZ   
klienta                      LCD graficzny 192x64 px 
operatora                      LCD graficzny 128x64 px  
ZŁĄCZA   
komunikacja z POS    RS232 , USB, ethernet, wifi*, bluetooth*
szuflada           RJ 12 (6V - 20V)  
ZASILANIE   
zasilacz zewnętrzny                24V / 2,71A  
akumulator wewnętrzny        11,1V / 2200 mAh  
WYMIARY I WAGA   
wymiary       310 x 249 x 202 [mm] (wys. x dł. x szer. wraz z wyświetlaczem) 
waga                ~ 2 kg 
ZALETY 

  * opcja za dopłatą 
    1 gwarancja udzielana jest w przypadku corocznych przeglądów technicznych przez autoryzowany serwis



Podłącz drukarkę ON-LINE
TEMPO PRO standardowo wyposażona jest w interfejs 
Ethernet. Dzięki temu spełnia w  tym zakresie wymagania 
projektowanych urządzeń fiskalnych według nowych 
przepisów. Dlatego już dziś możesz wykorzystać połączenie 
z drukarką ON-LINE i mieć dostęp do paragonów w dowolnym 
czasie i miejscu. Możesz również korzystać z podłączenia 
drukarki poprzez port USB, lub USB i RS232. Wtedy kopie 
paragonów będą ściągane prosto na komputer do którego 
drukarka jest bezpośrednio podłączona. 

Reklama jest wszędzie
Wydrukuj na paragonie w nagłówku i stopce dowolną  grafikę np. logo firmy. 
Wyświetlaj dowolną grafikę reklamową, którą możesz zaprogramować 
dołączonym do drukarki programem. Drukuj kody 2D z promocjami na 
paragonie. Wykorzystuj możliwości drukarki do rozwoju swojego biznesu!

Po co Ci dwie drukarki? 
Kup jedną a …
Będziesz drukować faktury VAT  oraz  NIP na paragonie. Możesz również 
wydrukować dowolny wydruk np. potwierdzenie płatności kartą, bon 
zamówienia i wiele innych super formatek.

Drukarka gotowa na Jednolity Plik Kontrolny
Jeżeli ustawodawca zobliguje Cię do wysyłki paragonów w formacie JPK  to dzięki dostępowi 
ON-LINE do zawartości kopii paragonów będziesz mógł szybko i łatwo przygotować taki format 
i wysłać go do organów podatkowych.

Zaaranżuj Swoje stanowisko 
kasowe
Kolor obudowy drukarki na stoisku kasowym jest ważnym 
elementem aranżacji. Możesz wybrać spośród dwóch 
kolorów: czarnego i białego. Oprócz tego wszystkie złącza 
gniazd kabli przyłączeniowych ( komputer, zasilacz, szuflada 
itp.) są umieszczone od spodu drukarki. Takie usytułowanie 
w połączeniu z organizerem pozwala na estetyczne ułożenie 
kabli zgodnie z potrzebami stoiska kasowego.

Pełna kompatybilność
Zapewniamy pełną kompatybilność z poprzednimi modelami 
drukarek marki EMAR. 

Już nigdy nie będziesz miał 
trudności z obsługą
Dotykowy wyświetlacz operatora sprawia, że obsługa jest 
bardzo prosta i intuicyjna. Szybko i wygodnie masz dostęp 
do najważniejszych raportów i funkcji. A zmiana papieru? 
Firma Emar w 1997 r.  jako pierwsza zastosowała w drukarce 
system mechanizmów drukujących „easy loading” i od tamtej 
pory zakładanie papieru jest wygodne i szybkie. Po prostu 
„wrzuć  i  pracuj”. Obecnie dla jeszcze większej wygody 
zastosowaliśmy obcinacz papieru. Wypróbuj, a będziesz 
zadowolony!

Jak działa dostęp do paragonów ON-LINE?
Drukarkę należy skomunikować z siecią komputerową z dostępem do Internetu przy pomocy interfejsu ethernet. Następnie 
instalujesz program EmarKopia dostępny w wersji Windows lub Linux z naszej strony internetowej www.emar.pl. 
Po konfiguracji program zdalnie komunikuje się z drukarką, pobiera kopie paragonów i zapisuje w katalogu o nazwie 
numeru unikatowego drukarki. W przypadku zamiany drukarki na inną, program to rozpozna i automatycznie założy nowy 
katalog o nazwie zgodnym z nowym numerem unikatowym.

Masz większa kontrolę i możliwości 
Podłączenie po ethernecie daje możliwość dostępu ON-LINE do paragonów, zdalnego backupu i odczytu zawartości kopii 
elektronicznej drukarki. Zdalny backup to również większe bezpieczeństwo przechowywania zawartości kopii elektronicznej 
paragonów. Program EmarKopia poprzez sieć łączy się z drukarką i pobiera dane. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskasz 
dostęp ON-LINE z centrali firmy do każdej drukarki zainstalowanej w placówce handlowej w dowolnym miejscu.

A co jeśli nie mam dostępu do sieci komputerowej?
Możesz również korzystać z programu EmarKopia po podłączeniu drukarki poprzez port USB, lub USB i RS232, wówczas 
kopie paragonów będą zapisywane prosto na komputerze do którego drukarka jest bezpośrednio podłączona.

Co dalej?
Dane możesz analizować za pomocą programu DFRaporty. Z programu można wydrukować raporty dobowe, okresowe 
np. dla organów kontroli podatkowej. Możesz przeglądać całą zawartość elektronicznej kopii drukarki fiskalnej oraz 
wyszukiwać zawartość paragonów według zadanych kryteriów np. wyszukać paragony, które zawierają towary 
o określonych nazwach oraz stawce PTU.

Ubezpiecz się przed nadchodzącymi zmianami
Drukarka TEMPO PRO objęta jest programem „Bądź gotów na ON-LINE z firmą EMAR”
Kupując drukarkę TEMPO PRO masz pewność, że Twoja inwestycja objęta będzie ubezpieczeniem na wypadek 
zapowiadanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów zmiany przepisów prawnych dotyczących kas fiskalnych. 
Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na naszej stronie internetowej www.emar.pl.

Drukarka fiskalna

Dostępne kolory Dwie szerokości  papieru Dodatkowy wyświetlacz 

Podłącz TEMPO PROfesjonalnie 
po Ethernecie

Drukarka objęta programem
„Bądź gotów na ON-LINE z firmą EMAR”


