
kasa fiskalna DATECS MP55 12500PLU

Kasa fiskalna MP55 w obudowie bardzo ładnego kalkulatora o niewielkich wymiarach i bardzo
ergonomicznej klawiaturze. Znakomite parametry i możliwość wszechstronnej współpracy ze
wszystkimi niezbędnymi w sklepie urządzeniami pozwalają stosować tą kasę w każdej
placówce handlowej lub usługowej.

  

 Pomimo niewielkich wymiarów kasy jest to prawdziwa kasa systemowa. Umożliwia budowę
bardzo tanich systemów kasowo-komputerowych pracujących w trybie OFF Line (dane o
sprzedaży czytane na koniec dnia) lub ON Line (dane wysyłane do komputera na bieżąco).
Kasę można programować w trybie rejestracji (zmieniać ceny lub dodawać nowe pozycje do
listy towarowej). 

 Lista programów Magazynowo-Księgowych, z którymi współpracuje kasa DATECS MP55N: 
 * Subiekt GT
 * Subiekt dla Windows od wersji 1.07, 
 * Subiekt 5 od wersji 1.05 z dnia 10.09.2003, 
 * "Small Business" od wersji 4.5 z kompilacjami od 18.12.2001, 
 * "Magazyn Multi" (od wersji 8.50c) poprzez dodatkowy moduł "Obsługa Kas Fiskalnych" (od
wersji 4.50), 
 * WF-Mag dla Windows od wersji 4.06.1, 
 * Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA.

 Prace nad współpracą z programami: WF-Mag dla DOS i kilkoma innymi trwają. 

        Parametry danych   
              liczba towarów   12 500   
    liczba stawek PTU   7   
    liczba kasjerów   30   
    rabaty/narzuty   tak   
    opakowania   tak   
    nazwa towaru   18 znaków   
                  Mechanizm drukujący  
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kasa fiskalna DATECS MP55 12500PLU

                rodzaj   termiczny   
    typ   CITIZEN MLT-288   
    szerokość papieru   2 x 28 mm   
                  Klawiatura   
                rodzaj   alfanumeryczna   
    liczba klawiszy   33   
                  Wyświetlacze   
                klient   numeryczny LCD, 1 x 10 cyfr  
    kasjer   alfaumeryczny LCD, 2 x 16 znaków  
                  Złącza   
                złącza komunikacyjne   3 x RS232C   
    współpraca z urządzeniami  komputer, czytnik, waga, dodatkowa klawiatura  
    sterowanie szufladą   tak   
                  Zasilanie   
                z sieci   230V   
    awaryjne   wbudowany akumulator  
                  Gabaryty   
              szerokość/wysokość/głębokość  230 x 120 x 310 mm   
    waga   1,9 kg   
      

instrukcja obsługi kasy fiskalnej MP55 / MP56 wersja 4.2

  

instrukcja obsługi kasy fiskalnej MP55 / MP56 wersja 4.1

  

instrukcja obsługi kasy fiskalnej MP55 wersja 3.2

  

instrukcja obsługi kasy fiskalnej MP55 wersja 2.1
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