
Kasa fiskalna DATECS MIDI 7500 PLU

Kasa fiskalna DATECS MIDI została zaprojektowana z myślą o pracy w średnich i małych
placówkach handlowych i usługowych dlatego też zastosowaliśmy m.in. ergonomiczną
obudowę, bardzo trwały i wydajny akumulator (Li-Ion). Dzięki zastosowaniu wyświetlacza
graficznego LCD (7-linii) - bardzo czytelnego (podświetlenie na niebiesko) praca dla kasjera
staje się przyjemnością.
W kasie zainstalowano szybki mechanizm drukujący renomowanej firmy CITIZEN®.
Zastosowany papier o szerokości 37 mm obniża koszty eksploatacji urządzenia. Dzięki
unikalnemu systemowi wymiany papieru typu "WRZUĆ I PRACUJ" - czas jaki trzeba poświęcić
na wymianę papieru został skrócony do minimum. Natomiast możliwość współpracy z
komputerem, czytnikiem kodów kreskowych, szufladą oraz dwiema wagami elektronicznymi
pozwala na dopasowanie tego urządzenia do potrzeb bardzo wielu klientów. Kasa DATECS
MIDI została wyposażona w klawiaturę o wysokiej jakości i trwałości a dzięki swej
funkcjonalności (m.in. 16 klawiszy szybkiej sprzedaży) i ergonomii sprawdzi się w każdych
warunkach.

Kasa posiada m.in. możliwość:

 * przyjmowania zapłaty w walucie EURO lub w innej dowolnej,
 * automatycznego kończenia paragonu płatnością gotówkową (funkcja SICS),
 * sprawdzenia ceny dowolnego towaru bez jego sprzedaży,
 * obsługi dwóch wag elektronicznych jednocześnie,
 * przypominania użytkownikowi o obowiązkowym przeglądzie okresowym.

KLAWIATURA
Kasa wyposażona jest w funkcjonalną i bardzo trwałą klawiaturę (zabezpieczenie przed
ścieraniem się opisów) . Dzięki swojej prostocie jej obsługa szybko staje się intuicyjna nawet dla
początkującego kasjera. Dzięki temu nawet długa praca przy kasie jest przyjemna. Dodatkowa -
opcjonalna nakładka chroni klawiaturę przed zalaniem i zabrudzeniami. Pomaga w utrzymaniu
urządzenia w czystości.

WYŚWIETLACZE
Kasa MIDI wyposażona jest w następujące wyświetlacze:
- dla klienta: wyświetlacz alfanumeryczny LCD (2x16 znaków) - podświetlany - zdjęcie poniżej.
- dla kasjera: graficzny LCD 128x64 (7x16 znaków) - podświetlany.

MECHANIZM DRUKUJĄCY
Kasa wyposażona jest w niezawodny, trwały i szybki mechanizm termiczny renomowanej marki
CITIZEN, model MLT-389.
Zastosowano papier o szerokości 37 mm, dzięki czemu koszty eksploatacji są niskie.
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Kasa fiskalna DATECS MIDI 7500 PLU

SYSTEM WYMIANY PAPIERU TYPU "WRZUĆ I PRACUJ"
Kasa wyposażona jest w unikalny dla tej klasy urządzeń system wymiany papieru typu
„WRZUĆ I PRACUJ”.
Dzięki niemu wymiana papieru jest bardzo prosta i nawet początkującemu użytkownikowi
zajmie tylko chwilę.

AKUMULATOR - NIEZAWODNY I WYDAJNY
- bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 2.0 Ah,
- możliwość pracy w temperaturze od -0ºC do +40ºC,
- akumulator pozbawiony jest „efektu pamięciowego”.

FUNKCJA EURO
Kasa może przyjmować zapłatę w walucie EURO lub innej dowolnie zdefiniowanej.
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