
drukarka fiskalna DELIO e

DELIO E to najwyższej klasy,  wyjątkowo szybka i funkcjonalna drukarka fiskalna realizująca rej
estrację kopii wydruków na elektronicznym  nośniku danych
, wg wytycznych Rozporządzenia MF z dnia 28  listopada 2008 r. 

 Cechy użytkowe drukarki (np. drukowanie faktur VAT bezpośrednio na  swoim mechanizmie
drukującym), jej parametry oraz zastosowane  nowoczesne, a zarazem sprawdzone
rozwiązania, zapewniające wysoką nieza
wodność
, plasują DELIO E pośród  drukarek o najwyższym standardzie. 

 Drukarka umożliwia ustalenie waluty głównej, w jakiej  prowadzona jest sprzedaż, możliwość
jej zmiany z wyprzedzeniem na inną  (zmiana waluty) oraz informacyjnego drukowania 
przeliczenia
wartości paragonu z waluty głównej na  dowolną walutę pod paragonem fiskalnym wraz z
przelicznikiem i wydaną  resztą.

Drukarka  DELIO E sprawdzi się w każdej placówce prowadzącej sprzedaż z  użyciem
komputera, jednak jej cechy docenią szczególnie duże placówki, o szerokim asortymencie  i
wysokim obciążeniu pracy punktu kasjerskiego. Jej 
nowoczesne wzornictwo
będzie pasowało  do każdego wystroju wnętrza sklepu.

 Wysoka wydajność, szybkość działania i cicha praca zapewniają wysoki komfort obsługi
klienta. Dzięki optymalizacji wydruków  i zastosowaniu jednego nowoczesnego, termicznego
mechanizmu drukującego  i rejestracji kopii wydruków na
specjalnej karcie NovitusSD
, drukarka DELIO E jest urządzeniem  tanim w eksploatacji. DELIO E posiada wiele funkcji
usprawniających  działanie placówki handlowej. Duży, obrotowy (na życzenie podwyższony), 
czytelny,
dwuliniowy wyświetlacz w  kolorze niebieskim
dokładnie wyświetla informacje o sprzedawanych  towarach, kwotach, sumach do zapłaty oraz
innych operacjach  wykonywanych na drukarce fiskalnej. 

Czytnik  karty SD, na której rejestrowana jest elektroniczna kopia wydruków  znajduje się pod
pokrywą mechanizmu drukującego a sama karta jest dostępna dla użytkownika.  Na karcie tej
w chwili wykonywania raportu dobowego (po wcześniejszej  weryfikacji poprawności zapisanych
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na niej uprzednio danych) zapisywane  są otwartym tekstem dane wydrukowanych paragonów.
Dane te mogą zostać w  całości lub wybiórczo wydrukowane na życzenie obsługi na
mechanizmie  drukującym drukarki fiskalnej, lub być 
przeglądane  i obrabiane w standardowym komputerze PC
. Każdy zapis na karcie  SD opatrzony jest elektronicznym podpisem, który zapisywany jest
również  każdorazowo do pamięci fiskalnej i podlega weryfikacji podczas  kolejnych zapisów.
Czytnik kart SD jest zasłonięty specjalną nakładką,  którą za pomocą wkrętu można
przytwierdzić do obudowy drukarki. Gniazdo  śrubki pozwala na założenie własnej plomby (np.
z modeliny) –  zabezpieczenie przed kradzieżą, lub nieautoryzowanym wyjęciem przez  kasjera.

Drukarka wspiera akceptację  kart płatniczych oraz umożliwia wykorzystanie jej w systemach 
kart stałego klienta.  Szeroka gama wydruków
niefiskalnych
pozwoli wykorzystać drukarkę również do innych celów niż tylko  drukowanie paragonu:
drukowanie potwierdzenia pokwitowania sprzedaży,  transakcji uznaniowej (pokwitowanie
przyjęcia towaru), przedpłaty,  rabatu dla pracownika, wymiany środków płatniczych, operacji
kasowych,  raportu kasjera, transakcji odłożonych, raportu środków płatniczych,  cennika,
transakcji elektronicznych, potwierdzenia sprzedaży telekodu,  transakcji lojalnościowej,
parametrów schematu lojalności/karty klienta,  wydania nagrody itp. to tylko przykłady
możliwości wydruków  niefiskalnych usprawniających pracę punktu kasjera. Możliwość 
drukowania kodów kreskowych 
pozwala
na dodatkową identyfikację  sprzedanych towarów ich kodem, szczególnie przydatne w
branżach, gdzie  nawet 40-to znakowa nazwa nie do końca jest pełnym wyróżnikiem towaru. 
Każdy paragon może być dodatkowo opatrzony własnym kodem kreskowym,  generowanym
np. na podstawie numeru systemowego, dzięki czemu jeszcze  bardziej można usprawnić
wystawianie dodatkowych dokumentów (faktur) do  paragonu.

  

  Cechy wyróżniające:

  - nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo
- rejestracja kopii wydruków  na nośniku elektronicznym (specjalna karta NovitusSD)
- wyjątkowo  szybkie wydruki (26 lini tekstu/s. ok. 11 cm/s.)
- szerokość papieru  57 mm
- rolka papieru długości do 60 metrów
- mechanizm drukujący  dostosowany do wysokich obciążeń  - duży, dwuliniowy, niebieski
wyświetlacz dla klienta   -
wyświetlanie nazw, cen i wartości sprzedawanych towarów wraz z  sumą do zapłaty
 
- złącze USB oraz RS232
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- funkcja udostępniania portów innym urządzeniom oraz aplikacjom
-  wielowalutowość - możliwość ustawienia waluty głównej
- wydruk  faktur VAT na własnym mechanizmie drukującym  - przypominanie o przeglądzie
ustawowym   - drukowanie kodów
kreskowych towarów na paragonach i wydrukach  niefiskalnych
 

- ergonomiczna klawiatura z klawiszem nawigacyjnym
- Specjalna  karta NovitusSD Card 2GB w komplecie z drukarką

  

 3 / 3


