
drukarka fiskalna DELIO Apteka

DELIO APTEKA to najwyższej jakości, bardzo szybka i funkcjonalna apteczna wersja drukarki
fiskalnej. Jej dodatkowe, wymagane homologacją funkcje, spełniają wszystkie warunki stawiane
przed urządzeniami fiskalnymi przeznaczonymi do pracy w aptekach i hurtowniach
farmaceutycznych.

  Jej nowoczesne, wręcz ekskluzywne kształty doskonale nadają się do każdego wystroju
apteki.   Cechy użytkowe drukarki, jej parametry oraz zastosowane nowoczesne, a zarazem
sprawdzone rozwiązania zapewniające wysoką niezawodność, plasują DELIO APTEKA pośród
drukarek o najwyższym standardzie.
Pełna kompatybilność z najpopularniejszymi programami aptecznymi na rynku pozwoli w pełni
wykorzystać funkcje konieczne w aptekach.  Wysoka wydajność, bardzo szybki wydruk
paragonów i cicha praca zapewniają wysoki komfort obsługi klienta. Dzięki optymalizacji
wydruków i zastosowaniu nowoczesnego, dwustacyjnego, termicznego mechanizmu
drukującego DELIO Apteka jest urządzeniem stosunkowo tanim w eksploatacji. 
Pośród wielu funkcji oferowanych przez drukarkę DELIO APTEKA znajdziemy funkcję obsługi
waluty euro, funkcję przypominania o przeglądach technicznych, funkcję drukowania
potwierdzenia zamówienia leku recepturowego, wyceny leku, infomracji o cenie oraz refundacji
leku, oraz wiele innych usprawniających funkcjonowanie apteki. Drukarka wspiera również
akceptację kart płatniczych oraz umożliwia wykorzystanie w systemach kart stałego klienta
poprzez zaawansowane wydruki potwierdzeń transakcji płatniczych i lojalnościowych. 

  W drukarce fiskalnej DELIO APTEKA zastosowano duży, alfanumeryczny wyświetlacz dla
klienta, który w czterech liniach po 20 znaków każda wyświetla nazwy sprzedawanych
towarów/leków, ich wartość, aktualną sumę do zapłaty, a na zakończenie paragonu
wyświetlana jest całkowita suma do zapłaty za zakupione towary/leki z uwazględnieniem
refundacji oraz resztę do wydania klientowi.   Cechy wyróżniające drukarkę DELIO
APTEKA:   . nowoczesny, wygląd urządzenia
· bardzo szybki, dwustacyjny mechanizm drukujący 
· wyjątkowa pojemność bazy kodów towarowych – 150 tys. artykułów 
· dwukanałowy port USB – najczęściej używany port szeregowy w obecnych komputerach 
· obsługa wszystkich form płatności oraz waluty EURO
· funkcja wydruków potwierdzeń transakcji płatniczych i lojalnościowych 
· wydruki oszczędzające papier 
· funkcja przypominania o przeglądzie urządzenia 
· wydajny wewnętrzny akumulator – do 800 paragonów bez zasilania zewnętrznego 
· współpraca z najpopularniejszymi programami komputerowymi do obsługi aptek 
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· współpracuje z programem płatniczym CELTO S1 
· dodatkowe złącza umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych 
· alfanumeryczny, podświetlany, niebieski, czterowierszowy wyświetlacz LCD dla klienta  

            
      
    DANE TECHNICZNE   
    NAZWA   DELIO Apteka   
    TYP   drukarka fiskalna stacjonarna  
    PRZEZNACZENIE   praca w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych  
      
    PARAMETRY DANYCH  
    liczba towarów   150 000   
    liczba stawek PTU   7   
    liczba kasjerów   bez ograniczeń   
    nazwa towaru   40 znaków   
      
    MECHANIZM DRUKUJĄCY  
    rodzaj   dwustacyjna drukarka termiczna  
    typ   CITIZEN LT 483   
    szerokość papieru   2 x 49 mm   
      
    KLAWIATURA   
    rodzaj   switch'owa   
    liczba klawiszy   4 + klawisz nawigacyjny  
      
    WYŚWIETLACZE   
    klient   alfanumeryczny, obrotowy, podświetlany (niebieski) LCD, 4 x 20 znaków  
    kasjer   wspólny z wyświetlaczem klienta  
      
    ZŁĄCZA   
    złącza komunikacyjne   3 x RS232 + USB (dwukanałowe)  
    współpraca z urządzeniami  komputer, terminal EFT , PinPad, czytnik kart magnetycznych, skaner, modem i inne  
    sterowanie szufladą   tak, 24 V   
      
    ZASILANIE   
    z sieci   230 V, zasilacz zewnętrzny  
    awaryjne   wbudowany akumulator (2 x 12 V 1,2 Ah)  
      
    GABARYTY   
    szerokość/wysokość/głębokość  170x255x240   
    waga   3,1 kg   
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