Kasa fiskalna z kopià elektronicznà

Kasa fiskalna z kopià elektronicznà • MA¸A Plus E
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W kasie dzi´ki mechanizmowi Fujitsu typu easy loading wymiana papieru jest bardzo
szybka i prosta, na zasadzie „wrzuç i pracuj” Czytelne wyÊwietlacze oraz intuicyjna klawiatura u∏atwià codziennà prac´ obs∏ugujàcym.
Czytnik karty SD, na której rejestrowana jest elektroniczna kopia wydruków znajduje si´
pod pokrywà mechanizmu drukujàcego, a sama karta jest dost´pna dla u˝ytkownika.
Dane zapisane na karcie mogà zostaç w ca∏oÊci lub wybiórczo wydrukowane na ˝yczenie
obs∏ugi na mechanizmie drukujàcym kasy fiskalnej, lub byç przeglàdane i obrabiane

Dane techniczne
Parametry danych
rodzaj urzàdzenia
kasa fiskalna z elektronicznà kopià paragonu
liczba towarów
3 000
liczba dzia∏ów towarowych
42
liczba stawek PTU
7
liczba kasjerów
8
liczba opakowaƒ
64
nazwa towaru (znaki)
18
liczba znaków w wierszu
48
noÊnik danych kopii elektronicznej
karta SD
(w komplecie karta SD 2 GB)
FunkcjonalnoÊç
obs∏uga waluty euro
wielowalutowoÊç (zmiana waluty)
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w standardowym komputerze PC. Do kasy do∏àczony jest program do odczytu karty SD
oraz pami´ci fiskalnej.
Kasa umo˝liwia ustalenie waluty g∏ównej, w jakiej prowadzona jest sprzeda˝. Umo˝liwia
jej zmian´ z wyprzedzeniem na innà (zmiana waluty) oraz informacyjne drukowanie
przeliczenia wartoÊci paragonu z waluty g∏ównej na dowolnà walut´ pod paragonem
fiskalnym wraz z przelicznikiem i wydanà resztà.

Cechy wyró˝niajàce:
• zgrabna, ergonomiczna obudowa,
• baza 3000 towarów,
• dwa kody dla ka˝dego towaru (kod porzàdkowy oraz kod kreskowy),
• identyfikacja 8 kasjerów,
• 8 form p∏atnoÊci,
• obs∏ugiwane urzàdzenia: waga, skaner, PC, modem, terminal EFT,
• wielowalutowoÊç, mo˝liwoÊç zmiany waluty,
• obs∏uga waluty euro oraz innych,
• wyszukiwanie towaru po nazwie i mo˝liwoÊç wyboru towaru z definiowalnych list,
• bardzo ∏atwy sposób wymiany papieru,
• szybki wydruk (10 linii tekstu na sekund´).

WyÊwietlacze
klient
kasjer

LCD 2 x 16 znaków, podÊwietlany niebieski
LCD 2 x 16 znaków, podÊwietlany niebieski

Z∏àcza
z∏àcza komunikacyjne
wspó∏praca z urzàdzeniami

2 x RS232
komputer, terminal EFT,
skaner, waga, modem
tak (aktywna)

sterowanie szufladà
Zasilanie
z sieci
awaryjne

zasilacz zewn´trzny 230 V/9 V, 1 A
wbudowany akumulator 12 V, 3,1 Ah

Gabaryty
waga
wymiary

1,4 kg
194 mm

drukarka termiczna easy loading
FUJITSU FTP 628
10 linii tekstu/s
57 mm
215 mm

Klawiatura
rodzaj
liczba klawiszy

alfanumeryczna
19

NOVITUS oferuje:

Autoryzowany przedstawiciel:

• systemy sprzeda˝y • kasy i drukarki fiskalne (najszersza oferta na rynku) • terminale POS
• wagi elektroniczne • czytniki kodów kreskowych • czytniki kart magnetycznych
• drukarki kodów kreskowych • drukarki kart plastikowych • kolektory danych
• metkownice • terminale p∏atnicze • systemy p∏atnoÊci kartowych
• systemy lojalnoÊciowe • systemy obs∏ugi hoteli i gastronomii
• oprogramowanie
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105 mm

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Kasa fiskalna z kopià elektronicznà • MA¸A Plus E

Mechanizm drukujàcy
rodzaj
typ
szybkoÊç wydruku
szerokoÊç papieru
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Kasa wspó∏pracuje z komputerem, pozwala na pod∏àczenie czytnika kodów kreskowych,
elektronicznej wagi kalkulacyjnej czy terminala p∏atniczego. Steruje szufladà na pieniàdze.
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Kasa fiskalna MA¸A Plus E to najnowsza
technologia dedykowana dla ma∏ych punktów
sprzeda˝y realizujàca rejestracj´ kopii wydruków na elektronicznym noÊniku danych (karta SD), wg wytycznych Rozporzàdzenia
MF z dnia 28 listopada 2008 r. Nowoczesne wzornictwo, sprawdzona,
poparta wieloletnim doÊwiadczeniem ergonomia, oraz najwy˝sza jakoÊç zastosowanych
podzespo∏ów sprawià, ˝e zarówno poczàtkujàcy jak i wieloletni u˝ytkownik kas fiskalnych
znajdzie w niej to, czego obecnie mo˝na wymagaç od urzàdzeƒ fiskalnych. Dzi´ki
niewielkim wymiarom kasa nie zabierze du˝o miejsca na - cz´sto ograniczonej - powierzchni stanowiska sprzeda˝y.
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