
kasa fiskalna FAREX BURSZTYN

BURSZTYN to kasa fiskalna nowej generacji,  produkowana przez firmę Farimex Polska i jest
następcą bardzo udanej  kasy Elemis Mikro Plus. Uniwersalna kasa fiskalna BURSZTYN KF-03
spełnia  zadania kasy stacjonarnej i jednocześnie świetnie spisując się jako  kasa przenośna. 

Jest to urządzenie stworzone dla punktów usługowych, kiosków, na  bazary - wszędzie tam,
gdzie ze względu na ograniczoną powierzchnię  potrzebna jest mała kasa. 

Niewielkie rozmiary i waga, możliwość wyposażenia w pokrowiec i  kabel zasilania z instalacji
samochodowej oraz silny akumulator czyni z  niej kasę idealnie nadającą się do wykorzystania
w usługach  transportowych czy handlu obwoźnym. 

Kasa fiskalna FAREX BURSZTYN współpracuje z komputerem, pozwala  na podłączenie
czytnika kodów kreskowych lub elektronicznej wagi  kalkulacyjnej. Steruje szufladą na
pieniądze. 
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Z nowości jakie zastosowano w kasie fiskalnej BURSZTYN to  grubszy wtyk zasilający, lepiej
sprawdzający się w warunkach sklepowych.  Nową, bardzo przydaną zmianą, jest też
możliwość zapisania nazwy towaru aż w 18 znakach, co ogranicza pomyłki kasjera. 

Najistotniejszą  nowością jest mechanizm drukujący WinsPu, zapewniający 50 km wydruków, a 
to jest ok. 400 000 paragonów, czyli bezawaryjne i szybkie drukowanie  przez cały okres
eksploatacji kasy. 

Oprócz możliwości stosowania Euro, kasa fiskalna Bursztyn  pozwala na rozliczenie płatności w
wielu walutach jednocześnie (np. zł i  Euro), co może być przydatne w naszym kraju. 

Wraz z niskim poborem prądu oraz zastosowaniem 28mm papieru, Bursztyn zapewnia niskie
koszty eksploatacji. 

 Do każdej kasy fiskalnej Bursztyn dołączone są dwa programy (nowość) do zarządzania kasą: 

 Nowy PLUManager – programowanie bazy towarowej (3000 pozycji) i  pobieranie raportów
sprzedaży – wygoda edycji danych na komputerze i  automatycznego przeniesienia wpisów do
kasy.

 PLOMP PlusFm – program przeznaczony do odczytu, wydruku na komputerze i  archiwizacji
okresowych raportów fiskalnych na płytach CD.

          
    PARAMETRY URZĄDZENIA  
    liczba towarów   3 000   
    liczba stawek PTU   9   
    liczba grup towarowych  8   
    liczba kasjerów   4   
    rabaty/narzuty   tak, procentowe, na pozycje, na paragon  
    opakowania   50   
    nazwa towaru   18 znaków   
      
    MECHANIZM DRUKUJĄCY  
    rodzaj   termiczny z regulacją kontrastu wydruku  
    typ   WinsPu   
    szerokość papieru   28 mm   
      
    KLAWIATURA   
    rodzaj   membranowa   
    liczba klawiszy   30   
    klawisze szybkiej sprzedaży  8   
      
    WYŚWIETLACZE   
    klient   LCD alfaumeryczny, podświetlany  
    kasjer   LCD alfaumeryczny, podświetlany  
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    ZŁĄCZA   
    złącza komunikacyjne   1 x RS232   
    współpraca z urządzeniami  komputer, skaner, waga  
    sterowanie szufladą   tak   
      
    ZASILANIE   
    z sieci   zasilacz zewnętrzny 230V / 7V  
    awaryjne   akumulator 6V, 3,2Ah   
      
    GABARYTY   
    szerokość/wysokość/głębokość  140 x 100 x 275 mm   
    waga   1,5 kg   
      

kasa fiskalna Farex Bursztyn KF-03 - instrukcja obsługi

  

 3 / 3

dzial-plikow.html?func=fileinfo&amp;id=23

