drukarka fiskalna DELIO

DELIO - nowa drukarka fiskalna w ofercie firmy NOVITUS to najwyższej klasy urządzenie,
łączące w sobie wszystkie poszukiwane przez wymagających użytkowników cechy: szybkość,
niezawodność, funkcjonalność oraz nowoczesny design.
Drukarki fiskalne serii DELIO zostały Laureatem XIX edycji konkursu Polskiego Godła
Promocyjnego TERAZ POLSKA!
Drukarka fiskalna DELIO z powodzeniem może być stosowana na każdym stanowisku, na
którym sprzedaż prowadzona jest z użyciem komputera. Jej szczególne cechy docenią jednak
duże placówki, o szerokim asortymencie i bardzo wysokim obciążeniu punktu kasjerskiego.
Wyjątkowe, nowoczesne wzornictwo drukarki przekona tych, którzy przywiązują dużą uwagę do
wystroju wnętrza sklepu/punktu obsługi.
Wysoka wydajność drukarki DELIO, szybkość działania (prędkość wydruku 26 linii tekstu/s) i
cicha praca zapewniają wysoki komfort obsługi klienta. Dzięki optymalizacji wydruków i
zastosowaniu nowoczesnego, dwustacyjnego, termicznego mechanizmu drukującego DELIO
jest urządzeniem o niskich kosztach eksploatacji. Dodatkowe złącze USB, które posiada DELIO
to nowy standard komunikacji drukarek fiskalnych wprowadzony przez firmę NOVITUS.
Drukarka posiada wiele funkcji usprawniających działanie placówki handlowej.
Duży, czytelny, 2-liniowy wyświetlacz w kolorze niebieskim wyświetla informacje o
sprzedawanych towarach, kwotach oraz innych operacjach prowadzonych na stanowisku
kasjerskim. DELIO wspiera również akceptację kart płatniczych oraz umożliwia wykorzystanie
jej w systemach kart stałego klienta. Szeroka gama wydruków niefiskalnych, w tym możliwość
drukowania kodów kreskowych pozwala na wykorzystanie drukarki do wielu innych operacji
wspomagających sprzedaż.
Cechy wyróżniające:
- nowoczesny, atrakcyjny design
- wyjątkowo szybkie wydruki (26 lini tekstu/s. ok. 11 cm/s.)
- mechanizm drukujący dostosowany do wysokich obciążeń
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- niebieski, dwuliniowy wyświetlacz dla klienta
- wyświetlanie nazw, cen i wartości sprzedawanych towarów wraz z sumą do zapłaty
- złącze USB oraz RS232
- funkcja udostępniania portów innym urządzeniom oraz aplikacjom
- obsługa waluty euro
- przypominanie o przeglądzie ustawowym
- drukowanie kodów kreskowych towarów na paragonach i wydrukach niefiskalnych
- ergonomiczna klawiatura z klawiszem nawigacyjnym

Polecane oprogramowanie:

- Ewa (StreamSoft),

DANE TECHNICZNE
NAZWA
DELIO
TYP
drukarka fiskalna stacjonarna
PRZEZNACZENIE
średnie i duże punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej
PARAMETRY DANYCH
liczba towarów
liczba stawek PTU
liczba kasjerów
nazwa towaru

150 000
7
bez ograniczeń
40 znaków

MECHANIZM DRUKUJĄCY
rodzaj
dwustacyjna drukarka termiczna
typ
CITIZEN LT483
szerokość papieru
2 x 49 mm
KLAWIATURA
rodzaj
liczba klawiszy

switch'owa
4 + klawisz nawigacyjny

WYŚWIETLACZE
klient

alfanumeryczny, obrotowy, podświetlany (niebieski) LCD, 2 x 20 znaków

ZŁĄCZA
złącza komunikacyjne

1 x RS232 + USB (dwukanałowe)
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współpraca z urządzeniami
komputer, terminal EFT , PinPad, czytnik kart magnetycznych, skaner, mode
sterowanie szufladą
tak, 24 V
ZASILANIE
z sieci
awaryjne

230 V, zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator (2 x 12 V 1,2 Ah)

GABARYTY
szerokość/wysokość/głębokość
170x255x240
waga
3,1 kg

instrukcja obsługi

Certyfikat CE

homologacja
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