GIS-TP1

Impressora de Ticket de código de acesso
para uso com Guest Internet Hotspot Gatway

Solução de baixo custo para imprimir
tickets com código de acesso

A impressora é um modelo projetado para
terminais de ponto de venda e imprime
em papel térmico de 58mm que pode ser
comprado em qualquer lugar

A impressora se conecta diretamente a
qualquer gateway GIS usando um cabo
de Ethernet
O código de acesso a ser impresso é
selecionado usando um tablet conectado
ao GIS via wireless

Qualquer tablet pode ser usado para
seleção de tickets: de um table Android
de 7 polegadas até um iPad

A duração do código pode ser
selecionada de 30 minutos até 180 dias

A impressora pode ser usada em conjunto
com um terminal de ponto de venda ou
autônoma

www.guest-internet.com
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Tablet usado para exibir
botões com opção de limite.
Ao tocar em um botão o código
de acesso será impresso.

GIS-TP1 impressora de tickets

Impressora de tickets
Acesso à Internet
Internet
30 mins

Internet
1 hora

Internet
2 horas

Internet
5 horas

Internet
8 horas

Internet
1 dia

Internet
2 dias

Internet
5 dias

Internet
1 semana

Internet
1 mês

GIS-TP1 Especiﬁcações Técnicas

Características da Impressora

Ethernet

Impressora de recibos térmicos de 58mm

LAN RJ-45 10/100

Conﬁgurar o nome da empresa
Conﬁgurar mensagem

Operação

O código de acesso é de 6 dígitos

Adequado para instalação em

A conexão de dados é Ethernet

qualquer ambiente de negócios

Dimensões & Potência
NOTA:

15cm x 23cm x 13cm

É necessário um tablet para

12v 110v/220v (12W)

Café
Obrigada por visitar o café.
O seu código para acesso à Internet é:
1D 0H 0M

AGL5TX

controlar a impressora através da
interface de ticket (não fornecida)

Garantia
1 ano

Visite-nos novamente em breve e
experimente os nossos deliciosos doces
caseiros.

Ligue +1-800-213-0106 para mais informações,ou visite nosso site: www.guest-internet.com
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