
kasa fiskalna FAREX PERŁA

Kasa fiskalna Perła jest idealna do zastosowań mobilnych. Jest mała i lekka,  mieści się w
schowku samochodowym. Bez ładowania pozwala na obsługę 900  Klientów i wystawienie 900
paragonów. W każdej chwili może być  doładowana dzięki samochodowej ładowarce (opcja).
Sam mechanizm  drukujący WinsPu ma olbrzymią trwałość pozwalającą na 50 km wydruków – 
około 400 000 paragonów, czyli bezawaryjne i szybkie drukowanie przez  cały okres
eksploatacji kasy. Perła może pracować w trudnych warunkach  (także mokrych i brudnych),
dzięki hermetycznej, dotykowej klawiaturze. A  jednoliniowy wyświetlacz zapewnia duże i
czytelne literki, nawet przy  niekorzystnym oświetleniu – a to oznacza mniej pomyłek. Perła
może być  trzymana w dłoniach podczas sprzedaży, pozwalając szybko, w dwóch  ruchach,
wystawić paragon jedną ręką. Dostępne są 4 przyciski „szybkiej  sprzedaży”, którym można
przyporządkować 8 dowolnych, z aż 3000 nazw,  mieszczących się w pamięci kasy.

  

Nowoczesność Perły zapewniają zmiany zgodne z potrzebami użytkowników. Kasa Perła
pozwala na wydruk numeru NIP klienta (Homologacja 2014). Rozszerzono długość nazw
towarów z 18 do 24 znaków oraz dodano litery na klawiaturze numerycznej. Nowa Perła
posiada także nową wydajną baterię Li-Ion oraz szybki 32-bitowy procesor znacznie
poprawiający szybkość wydruków.

  

  

Kasa fiskalna Perła znajduje szerokie zastosowanie na bazarach,  handlu obwoźnym,
usługach transportowych i różnych punktach usługowych.  Perła opakowana jest w nowe,
ekologiczne opakowanie.

  

Do każdej Perły dołączone są dwa programy (nowość) do zarządzania kasą:

    
    1. Nowy PLUManager – programowanie bazy towarowej (3000 pozycji) i  pobieranie
raportów sprzedaży – wygoda edycji danych na komputerze i  automatycznego przeniesienia
wpisów do kasy.   

 1 / 6



kasa fiskalna FAREX PERŁA

    2. PLOMP PlusFm – program przeznaczony do odczytu, wydruku na  komputerze i
archiwizacji okresowych raportów fiskalnych na płytach CD.   

    

  

         

KASA FISKALNA FAREX PERŁA (KF-02)

  
         CECHY GŁÓWNE   
    Typ   

przenośna

  
    Baza towarowa (PLU)   

3 000

  
    Grupy towarowe   

8

  
    Liczba kasjerów   

4

  
    Długość nazwy PLU   

24 znaki

  
    Liczba stawek VAT   

9
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    NIP nabywcy na paragonach  

TAK

  
    Gotowa na EURO   

TAK

  
               
         MECHANIZM DRUKUJĄCY  
    Rodzaj   

WinsPu (wytrzymałość głowicy: min. 50 km wydruku)

  
    Szerokość papieru   

2 x 28 mm x 25 mb

  
    Szybkość wydruku   

18 linii/s (65 mm/s)

  
    Czujnik końca papieru   

TAK

  
               
         KLAWIATURA   
    Rodzaj   

Membranowa

  
    Liczba klawiszy   

30
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         ZŁĄCZA   
    Liczba złącz komunikacyjnych  

2 RS232 (PC/waga/czytnik + szuflada)

  
    Współpraca PC/Czytnik/Waga  

TAK / TAK / TAK

  
    Współpraca z szufladą   

TAK

  
               
         WYŚWIETLACZE   
    Klient   

LCD, alfanumeryczny, 14 znaków w wierszu, podświetlany - zielony

  
    Kasjer   

LCD, alfanumeryczny, 14 znaków w wierszu, podświetlany - zielony

  
               
         ZASILANIE   
    Zasilacz zewnętrzny   

INPUT: 230V/50Hz;  OUTPUT: DC 9V; 2A

  
    Akumulator   

Li-Ion 7,4V; 1,05 Ah

  
               
         OPROGRAMOWANIE   
    Raporty fiskalne   

Dobowy - Miesięczny - Okresowy ( wg. dat i wg. numerów raportów dobowych) - PLU - Opakowań Zbiorczych - Rozliczeniowy

 4 / 6



kasa fiskalna FAREX PERŁA

  
    Raporty niefiskalne   

Poglądowy - PLU - Sprzedaży - Kasowy - Kasjerów - Przyporządkowania Towarów do Grup Towarowych - Opakowań Zwrotnych - Opisów Stałych - Zestaw Raportów Użytkownika

  
    Programy PC   

PLU Manager (programowanie kasy)
PLOMP PLUS FM (raporty z pamięci fiskalnej)

  
    Funkcja przeliczania waluty  

TAK - obsługa EURO

  
    Funkcja szybkiej sprzedaży  

8 pozycji (4 x 2)

  
    Przypomnienie o rocznym przeglądzie  

TAK

  
    Kontrola stanów magazynowych  

TAK

  
               
         AKCESORIA   
    Szuflada   

TAK (opcja)

  
    Przewód komunikacyjny Kasa-PC  

TAK

  
               
         DANE OGÓLNE   
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    Wymiary   

105 szer. x 90 wys. x 180 dł.

  
    Masa   

0,7 kg

  
    Temperatura pracy   

od 0°C do +40°C
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