
kasa fiskalna FAREX RUBIN

  

Zalety i funkcje
WYGODNA PRACA
- duży 8 liniowy wyświetlacz pozwala na szybką i łatwą obsługę menu kasy,
- ulepszony kształt przycisków sprawia że nawet długotrwała praca nie męczy palców,
ATRAKCYJNY DESIGN
- dwie wersje kolorystyczne pozwalają na dobranie koloru do wystroju wnętrza lokalu
- nowy kolor klawiatury poprawia widoczność najbardziej użytecznych przycisków
ŁATWA OBSŁUGA
-  16 pozycji szybkiej sprzedaży, to szybsze wykonanie paragonów  (wystarczy pojedyncze
naciśnięcie klawiatury, aby wykonać paragon)
- sprzedaż przez listę cen – pozwala na odszukanie i sprzedaż towaru nawet, gdy nie znamy jej
kodu
NOWOCZESNE FUNKCJE
- raporty koncesji alkoholowych – oszczędzają czas konieczny do tworzenia zestawień ilości i
wartości sprzedanych alkoholi
- gotowa na Euro – a więc możliwość wpłat w dowolnej walucie oraz zmiany waluty
ewidencyjnej

  

  

Opis
Sklepowa  kasa, która została stworzona z myślą o małych i średnich punktach  handlowych.
Jest idealnym rozwiązaniem dla sklepów spożywczych,  przemysłowych, odzieżowych, barów i
restauracji oraz innych podmiotów,  które potrzebują funkcjonalnego, łatwego w obsłudze
urządzenia w  przystępnej cenie.
FAREX Rubin wyposażony został w duży, graficzny  wyświetlacz operatora, dzięki czemu
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obsługa tej kasy jest niezwykle  przyjemna, prosta i intuicyjna - m.in. dlatego wybierana jest
przez tych  przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy mają kontakt z urządzeniem  fiskalnym.
Możliwość wyposażenia kasy w typową szufladę sklepową,  oraz połączenia kasy z wagą lub
czytnikiem kodów kreskowych umożliwia  kompleksowe wyposażenie punktu sprzedaży.
Do każdej kasy dołączone są dwa programy do zarządzania urządzeniem:
PLU  Manager - programowanie bazy towarowej, zmiany stawek VAT i pobieranie  raportów
sprzedaży - wygoda edycji danych na komputerze i automatycznego  przeniesienia wpisów do
kasy.
PLOMP PlusFm - program przeznaczony do  odczytu, wydruku na komputerze i archiwizacji
okresowych raportów  fiskalnych na płytach CD.

  

          
    PARAMETRY URZĄDZENIA  
    liczba towarów   3 000   
    liczba stawek PTU   9   
    liczba grup towarowych  16   
    liczba kasjerów   8   
    rabaty/narzuty   tak, procentowe i kwotowe, na pozycje, na paragon  
    opakowania   100   
    nazwa towaru   18 znaków   
      
    MECHANIZM DRUKUJĄCY  
    rodzaj   termiczny z regulacją kontrastu wydruku  
    typ   TP2   
    szerokość papieru   28 mm   
      
    KLAWIATURA   
    rodzaj   Switch’owa   
    liczba klawiszy   40   
    klawisze szybkiej sprzedaży  16   
      
    WYŚWIETLACZE   
    klient   LCD, alfanumeryczny, 14 znaków w wierszu  
    kasjer   LCD, graficzny 8 linii, 22 znaki w wierszu  
      
    ZŁĄCZA   
    złącza komunikacyjne   2 x RS232   
    współpraca z urządzeniami  komputer, skaner, waga  
    sterowanie szufladą   tak   
      
    ZASILANIE   
    z sieci   zasilacz zewnętrzny 230V / 7V  
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    awaryjne   akumulator 2 x 6V 1,3 Ah  
      
    GABARYTY   
    szerokość/wysokość/głębokość  235 x 120 x 320 mm   
    waga   2 kg   
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