
     
Star mPOP je první zařízení na světě, které nabízí
kombinaci Bluetooth tiskárny účtenek šíře 58mm
a pokladní zásuvky

Tablet a telefon
není součástí.

Star Micronics EMEA
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Tablet a telefon
není součástí.

Vynikající propojitelnost a design spolu s intuitivní funkčností a jednoduchou
integrací jsou připravené k použití se zvoleným mobilním zařízením,
softwarem a systémem platebních karet. Vítejte v nové éře mPOS.

„NOVÉ dokonalé a
jedinečné periferní zařízení
pro prodejce, kteří
potřebují tiskárnu spojenou
s pokladní zásuvkou, která
je vybavena  rozhraním
Bluetooth.“

První zařízení na světě, které nabízí kombinaci Bluetooth
tiskárny účtenek šíře 58mm a pokladní zásuvky
Zdokonalená mobilní zařízení a aplikace otevřely nové příležitosti maloobchodním
prodejcům. Společnost Star Micronics, jako první na světě vyvinula kombinovanou
koncepční pokladní zásuvku s tiskárnou v reakci na poptávku po mobilních pokladních
systémech se snadnou integrací. Zařízení mPOP představuje esteticky jednoduchý a
elegantní přístroj s řadou intuitivních designových prvků. Měří jen 10 cm na výšku a 30 cm
na šířku, a proto je snadno přenosné. Díky rozhraní Bluetooth je pro plnohodnotný provoz
nutný jen napájecí kabel.

Zařízení mPOP funguje se všemi hlavními operačními systémy včetně Apple IOS, Android a
Windows, díky tomu mohou prodejci používat platformu, která jim vyhovuje. 

Díky početným funkcím zařízení mPOP a více možnostem připojení mohou podniky, jako
jsou bary, kavárny, květinářství a stánky, snadno a bez námahy zpracovávat transakce
zákazníků. Elegantní konstrukce zařízení bude ozdobou každého pultu. Zařízení lze také
připevnit pod pult v rámci úspory prostoru.

NOVinka

(K dispozici ve 3. čtvrtletí 2015)

Použijte mobilní zařízení
podle SVÉHO výběru.

     M O B I L N Í  Ř E Š E N Í  P R O  P R O D E J N Í  M Í S TA
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V krabici při koupi:

� Zařízení mPOP lze zakoupit se
skenerem „plug and play“
společnosti Star Micronics.
Možnost jeho zakoupení i později.

� Zařízení se dodává se stojanem,
aby jej bylo možné ihned začít
používat. Varianta pro jedno či
dvě zařízení může obsahovat
displej pro zákazníka i pro
prodejce, pokud takové řešení
umožňuje použitý software.
Možnost zvolení i stojanu jiného
výrobce, který bude vhodný pro
stavěcí bezpečnostní konzoli
VESA.

� Bezpečnostní spona k připevnění
k prodejnímu pultu

� Zámek KensingtonTM k posílení
zabezpečení pomocí celé řady
různých kompatibilních zámků
jiných výrobců

� Kompaktní, stylové a funkční
Zařízení mPOP měří jen 10 cm na výšku
a 30 cm na šířku. Hodí se do
maloobchodu a pohostinství, kde je
třeba vystavovat zákazníkům účtenky a
vracet peníze. Stačí doplnit nejnovější
externí zařízení pro zadávání PIN kódu.

100 mm

308 mm

300 mm

Možnosti výstupu kabelů

� Správa kabelů
Designové kryty kabelů umožňují tomuto
zařízení zachování elegantního vzhledu.

Specifikace mPOP:
Dodávají se dvě verze:  1. Se skenerem Star  2. Bez skeneru Star (Skener Star lze zakoupit, jako volitelné zařízení)

Tiskárna

Technologie 
tisku

Přímý termální se šířkou 58 mm 
a s předním zakládáním

Integrovaný 
napájecí zdroj Certifikace Energy Star

Rychlost tisku 100 mm/s Barva zařízení mPOP Bílá a stříbrná / černá a stříbrná

Řezačka Řezačka Rozhraní Bluetooth 2.1 a USB

Papír

Šířka 58mm Stavová kontrolka
LED

Ano (napájení, chyba, stav rozhraní
Bluetooth atd.)

Průměr role 50 mm Operační systém iOS / Android / Windows

Tloušťka papíru 53 µm –    75 µm Emulace Řádkový mobilní režim Star

Oblast tisku 54 mm až 48 mm (softwarově
nastavitelná) Port USB

1 podřízený port USB, 
2 x hostitel USB 0,5 A,

2 x hostitel USB 1,5 A pro externí 
nabíjení zařízení / periferní zařízeníZakládání papíru Drop In / přední zakládání

Pokladní
zásuvka

Bankovky a
mince

4 svislé přihrádky na bankovky a 6 nebo
8 flexibilních přihrádek na mince Detektory Otevřený kryt, došlý papír

Klíč zámku Softwarově ovládaný zámek s 
nouzovým uvolněním zámku Vnější rozměry 308 x 300 x 100 mm (š x h x v)

3,5 kg

Volitelné doplňky pro mPOP • Drátový skener čárových kódů Star • Sada pro montáž pod pult • Podstavec pro stojan VESA

Součást balení mPOP • Jednoduchý dvoustranný stojan • Nástroj k upevnění mPOP • Napájecí kabel • Role papíru 
• Čtečka magnetických karet (verze se skenerem)

� Skener „plug and play“
společnosti Star

� Sada pro montáž pod pult
� Bezpečnostní konzole VESA pro

standardní podstavce jiných
výrobců

� Zámek KensingtonTM

Volitelné doplňky zahrnují:

Spolehlivá tiskárna s rychlostí tisku 100 mm/s s
jednoduchým zakládáním papíru shora nebo zepředu s využitím termocitlivého papíru pro
přímý termální tisk. Jednoduché zakládání papíru - stačí zatlačit na přední panel tiskárny,
stisknout uvolňovací páčku, vložit do přístroje roli papíru a tisk je připraven.
Tiskárna disponuje také řezačkou.

Funkční, ale kompaktní pokladní zásuvka
Zásuvka se hladce a rychle vysouvá. Obsahuje 6 nebo 8 přihrádek na mince, které pojmou
celý svitek mincí  a 4 svislé přihrádky na bankovky. Bankovky vyšší hodnoty lze bezpečně
uložit pod přihrádky na mince. Další zabezpečení zajišťuje softwarový zámek.

Klasické připojení přes rozhraní 
Bluetooth

Vyberte si mobilní zařízení podle sebe – tablet nebo chytrý
telefon se systémem Android, Apple, Linux nebo Windows
– ke snadnému spárování přes Bluetooth. LED displej na
zařízení mPOP  rychle zobrazí stav párování stejně, jako
další informace, např. upozornění, že došel papír.

Kompaktní mobilní konstrukce POS pro maloobchodní
prostředí, je dále zdokonalena, protože pro všechny funkce zařízení mPOP je nutný pouze
jeden napájecí kabel. Zařízení se dodává s jednou nebo dvěmi externími nabíječkami a
skenerem Star, který může být zakoupen rovnou se zařízením nebo doplněn později. Porty
USB jsou úhledně zabudované do těla přístroje, takže umožňují rychlý a snadný přístup…
stačí jednoduše zapojit další zařízení.

Zabezpečení – k ochraně zařízení mPOP při pultovém prodeji slouží
bezpečnostní spona spolu s externím zámkem KensingtonTM. V případě potřeby
bezpečnějšího umístění zařízení mPOP lze využít sadu pro připevnění pod pult.



 pos@penta.cz
 +420 242 498 672


