
kasa fiskalna Emar SOLO

Kasa fiskalna Emar SOLO, jest nową konstrukcją małej, ergonomicznej kasy z kopią
elektroniczną .
Jej atutami są szybka wymiana papieru, czytelne wyświetlacze, trwała klawiatura oraz łatwa
obsługa.

  
Kasa fiskalna Emar SOLO drukuje paragon dla klienta, a kopia jest zapisywana w formie
elektronicznej na karcie SD, dzięki czemu nie trzeba przechowywać rolek papieru z zapisem
transakcji.
Zastosowano nowoczesny mechanizm CITIZEN typu easy load (wrzuć i pracuj), który umożliwia
bardzo łatwą i szybką wymianę papieru przez każdego użytkownika. Bardzo ostre krawędzie
pozwalają na wyjątkowo szybkie, łatwe i estetyczne odcięcie paragonu dla klienta. 
Kasa ma możliwość ustawienia na wyświetlaczu przypomnienia o wykonaniu raportu
miesięcznego (w pierwszym dniu po zakończonym miesiącu) oraz o obowiązkowych
przeglądach serwisowych (codziennie po włączeniu kasy).
Kasa fiskalna Emar SOLO może współpracować z komputerem poprzez interfejs USB lub
RS232, dzięki czemu konfiguracja, zarządzanie i raportowanie może być realizowane z
komputera. Natomiast zastosowanie interfejsu z szerokim zakresem napięć (5-20V) umożliwia
współpracę z większością szuflad na rynku. Kasa posiada również możliwość komunikacji z
wagą elektroniczną.   Kasa posiada 5-letnią gwarancję na pamięć
fiskalną!   Dane techniczne  
          Zasilanie   Sieciowo-bateryjne. Zasilacz impulsowy: 12 V Akumulator Li-Ion o pojemności 2200 mAh / 7.4V
 
    Drukarka   CITIZEN MLT-4280, termiczna Prędkość wydruku: ok. 65 mm/s Żywotność drukarki (MTBF) 5 000 000 linii Papier o szerokości 57mm termoczuły, dł. max. 30 mb.
 
    Zakres temperatur pracy   -5 0 C ÷ 40 0 C
 
    Masa, wymiary   Waga kasy 1.40 kg bez zasilacza sieciowego Wymiary: 233 x 207 x 99,5 [mm]
 
    Wyświetlacz Klienta/operatora   Graficzny LCD 128x64 pixele z niebieskim podświetleniem.4 linie po 21 znaków
 
    Ilość PLU   2000   
    Stawki VAT   7 – wszystkie programowane (A…G)   
    Ilość pozycji na paragonie  100   
    Kaucja   Rozlicza sprzedaż i skup opakowań zwrotnych   
    Płatności   10 definiowanych form płatności: gotówka, czek, karta, bon, kredyt i inne  
    Waluty   Rozliczanie w walucie EURO lub innej zaprogramowanej  
    Kasjerzy   10 operatorów. Zabezpieczenie hasłem   
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    Anulacje   Ostatniej oraz wybranej pozycji na paragonie   
    Rabat / Marża   Udzielanie rabatów oraz marż procentowych od jednej pozycji oraz od sumy paragonu.Udzielanie rabatów oraz marż kwotowych od jednej pozycji oraz od sumy paragonu.10 programowanych rabatów / narzutów
 
    Porty komunikacyjne   1 x RS232 i USB – współpraca z komputerem, wagą elektroniczną, czytnikiem kodów kreskowych1 x Port szuflady – współpraca z szufladą na pieniądze
 
    Raporty   Raporty czytające i zerujące, fiskalne i niefiskalne. Raport zmianowy Raport wpłaty do kasy Raport wypłaty z kasy Raport stanu kasy Raport kasy Podsumowanie sprzedaży Raport bazy towarowej Raport towarów nieaktywnych Raport towarów zablokowanych Raport serwisowy Raport zmiany stawek PTU Raport zmiany czasu Raport kasjera Statystyki sprzedaży (ilościowo-wartościowe) Statystyki kasjerów Statystyki opakowań zwrotnych Statystyki form płatności Statystyki grup towarowych Statystyki rabatów / narzutów Możliwość definiowania zestawów raportów
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