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„„UUnikatowe drukarki POSnikatowe drukarki POS wysokiejwysokiej klasyklasy
otwierajotwierająą nowenowe momożżliwoliwośścici””

Nowa drukarka FVP10 firmy Star Micronics

Kolejny sukces firmy Star!

Seria FVP10
Drukarka platformowa
z przednim ładowaniem 
i funkcją głosową

FVP10

Montaż pod blatem
Funkcja głosowa
Platformowa obudowa
o nośności do 7 kg

FVP10 – główne cechy
250 mm/s
Ładowanie z przodu
Druk 203 x 203 dpi 
(oraz tryb 406 x 203 dpi)

Kim jest konkurencja?

Epson TM-T70™

Citizen CT-S2000™

SNBC  BTP-R580™

Dlaczego marka Star 
jest lepsza?

Citizen CT-S2000 i BTP-R580
Nie oferują „ŁADOWANIA Z PRZODU”

Są „ŁADOWANE OD GÓRY”

WSZYSTKIE korzyści z przedniego 
wyjścia papieru są stracone
Nie mogą być montowane bezpośrednio pod blatem
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Wysuwany panel przedni Nie odchylany

Mniej punktów narażonych na usterki

Łatwiejsze ładowanie pod blatem
FVP10 – bardzo proste 
ładowanie papieru typu 
„włóż i drukuj”

Star w porównaniu z konkurencją Star w porównaniu z konkurencją

Konstrukcja o szczególnych zaletach

Obudowa odporna na zachlapania
dzięki unikatowemu kształtowi
Certyfikat IPX1

Płaski przód odporny na zalanie w środowisku gastronomicznym 
w odróżnieniu od przodu profilowanego ku górze

Produkty konkurencyjne mają
wyjście papieru skierowane 
ku górze.

Wyjście papieru w drukarce Star FVP10 jest 
skierowane w dół, co chroni przed zalaniem.

Star w porównaniu z konkurencją

Niezawodność
Sprawdzona jakość marki Star

MCBF: Star 60 mln / konkurencja 52 mln
Automatyczny obcinacz: Star 2 mln cięć / 

konkurencja 1,5 mln cięć
Star: cięcie całkowite i częściowe / 

konkurencja: tylko częściowe

Star w porównaniu z konkurencją

Jakość druku

Rozdzielczość 203 x 203 dpi
lub 406 x 203 dpi 

w trybie podwójnej gęstości

Star w porównaniu z konkurencją

Wydajność

Duża szybkość 250 mm/s

Szybki druk bez czekania

Star w porównaniu z konkurencją



Star Micronics FVP10 Front operating POS Printer                
Training PowerPoint

Wygodna konstrukcja
do montażu pod blatem
z kilkoma punktami 
montażowymi i uchwytem 
na zasilacz

Łatwy demontaż drukarki w celu 
serwisowania i konserwacji

Wysoka higiena do zastosowań
w kuchni (stal powlekana)

Star w porównaniu z konkurencją Star versus the Competition
Paper Handling

Auto Scaling of Receipts / Tickets                            
from 80mm to 58mm to reduce                        
paper costs & minimise environmental                           
damage (no extra software needed)

Self centring paper guide for easy loading of 
desired width.

„Wielofunkcyjna” drukarka drukująca kody kreskowe, paragony, 
etykiety i bilety. WSZYSTKO w jednym modelu
…na nośnikach o grubości do 0,15 mm

A dzięki rozdzielczości 203 dpi kody kreskowe są zawsze czytelne!

Star w porównaniu z konkurencją

Firma Star ponownie zainwestowała 
w sterowniki do wszystkich popularnych 
platform operacyjnych, w tym…

Certyfikat WHQL dla Windows 7

Star w porównaniu z konkurencją

W zestawie
Kabel USB, osłona włącznika,

płyta instalacyjna CD-ROM

Opcje
Zestaw do montażu pod blatem
Pokrywa interfejsów

Zasilacz
PS60A-24B

Star w porównaniu z konkurencją

Szybki druk grafiki wysokiej jakości

Biblioteka logo – nieulotna pamięć na obrazy i 
dźwięk
Do 255 nazwanych logo aktywowanych ciągiem znaków,
tzn. w prosty sposób można „aktywować” odpowiednią grafikę, 
dodając kluczowe słowo do oprogramowania dołączonego do 
drukarki.

Star w porównaniu z konkurencją
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Dostępne dwa porty – USB oraz 
dodatkowo opcja drugiego portu

…do wyboru:
szeregowy
równoległy
Ethernet 
USB  
PoweredUSB

Opcja drugiego 
interfejsu

FVP10 – mówiąca drukarka
z przesyłaniem dźwięku bezpośrednio z komputera

Unikatową funkcję głosową można skonfigurować w celu 
informowania klientów lub pracowników kuchni, 
że paragon/bilet/zamówienie gotowe jest do odbioru. 
Biblioteka komunikatów głosowych urządzenia mieści 
5 minut nagrań (do 255 komunikatów)
Automatyczne informowanie o stanie z komunikatami głosowymi 
programowanymi przez użytkownika

Star w porównaniu z konkurencją Star w porównaniu z konkurencją

FVP10 – mówiąca drukarka
z wewnętrznym głośnikiem i gniazdem jack do podłączenia 
głośnika zewnętrznego w środowiskach o wysokim 
poziomie hałasu

„Mówiąca” drukarka

Co potrafi powiedzieć?

Mieści do 255 komunikatów głosowych

………z gotową biblioteką

„Mówiąca” drukarka

Witamy! Dziękujemy! Przyjęto zamówienie.
Przyjęto zamówienie na napoje. Przyjęto zamówienie na danie.
Zamówienie odwołano. Przyjęto nowe zamówienie.
Przyjęto zamówienie na wynos. Wydruk gotowy.
Proszę odebrać paragon. Zapraszamy ponownie.
Paragon należy oddać pracownikowi obsługi.
Drukowanie w toku, proszę chwilę poczekać.
Proszę nie ciągnąć papieru do zakończenia drukowania.
Dziękujemy za wizytę. Proszę odebrać numerek.
Proszę usiąść i chwilę poczekać.
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Drukarka wielojęzyczna

Możesz nagrać NOWE komunikaty w każdym języku
Specjalne narzędzie Sound Tool

Gniazdo audio (jack) – dodatkowe głośniki

Jak łatwo jest zmienić ustawienia?

Jak łatwo jest zmienić ustawienia? Jak łatwo jest zmienić ustawienia?

Jak łatwo jest zmienić ustawienia?

To proste – spróbuj…

Jak łatwo jest zmienić ustawienia?
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Do jakich zastosowań
przeznaczona jest drukarka FVP10?

Jest to drukarka dla gastronomii

Do jakich zastosowań
przeznaczona jest drukarka FVP10?

Jest to drukarka kuchenna
Higieniczna
Łatwe czyszczenie
Uchwyt montażowy 
ze stali nierdzewnej
Funkcja głosowa

Do jakich zastosowań
przeznaczona jest drukarka FVP10?

Jest to drukarka sklepowa
Duża szybkość
Wysoka jakość grafiki
Logo i kupony
Więcej miejsca na ladzie

Do jakich zastosowań
przeznaczona jest drukarka FVP10?

Jest to drukarka kioskowa

FVP10 – opcje i numery katalogowe
Nr kat.

Biała drukarka FVP10 39620000
Grafitowa drukarka FVP10 39620010
Opcje do drukarki FVP10 (Uwaga: kabel USB w zestawie)
Uchwyt do montażu pod blatem FVP10 39590700
Pokrywa interfejsów biała CC-FVP10 biała 39590710 
Pokrywa interfejsów szara CC-FVP10 szara 39590720
Zasilacz PS60A-24B (Wielka Brytania) 30781771 UK

PS60A-24B (UE) 30781761 EU
Opcje interfejsu do drugiego portu
PoweredUSB Do potwierdzenia
USB Do potw.
Szeregowy/równoległy Do potw./Do potw. 
Ethernet Do potw.

Opcja pokrywy interfejsów

UnikatowaUnikatowa drukarkadrukarka FVP10 FVP10 
firmyfirmy Star MicronicsStar Micronics


