
kasa fiskalna MAŁA PLUS

Kasa fiskalna MAŁA PLUS (rozbudowana wersja kasy fiskalnej MAŁA ) - to najnowsza
technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży. Nowoczesne wzornictwo,
sprawdzona, poparta wieloletnim doświadczeniem ergonomia, oraz najwyższa jakość
zastosowanych podzespołów sprawią, że zarówno początkujący jak i wieloletni użytkownik kas
fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie można wymagać od urządzeń fiskalnych. Dzięki
niewielkim wymiarom kasa nie zabierze dużo miejsca na – często ograniczonej – powierzchni
stanowiska sprzedaży.

Kasa współpracuje z komputerem, pozwala na podłączenie czytnika kodów kreskowych,
elektronicznej wagi kalkulacyjnej czy terminala płatniczego. Steruje szufladą na pieniądze.

W kasie MAŁA PLUS zastosowano bardzo prosty i szybki sposób wymiany papieru. Czytelne
wyświetlacze oraz intuicyjna klawiatura ułatwią codzienną pracę obsługującym.

Cechy wyróżniające kasy MAŁA PLUS:

 * Zgrabna, ergonomiczna obudowa
 * Baza towarów: 3 000 towarów
 * Dwa kody dla każdego towaru (kod porządkowy oraz kod kreskowy)
 * Identyfikacja 8 kasjerów
 * 8 form płatności
 * Obsługiwane urządzenia: waga, skaner, PC, modem, terminal EFT
 * Obsługa wielu walut
 * Wyszukiwanie towaru po nazwie i możliwość wyboru towaru z definiowalnych list
 * Łatwy sposób wymiany papieru
 * Szybki wydruk (10 linii tekstu na sekundę)
 * Bardzo wydajny akumulator wewnętrzny, zapewniający wydruk do 1300 paragonów 30-to
liniowych bez zasilania zewnętrznego
 * Zaawansowany system zarządzania energią
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kasa fiskalna MAŁA PLUS

    NAZWA   MAŁA PLUS   
    TYP   kasa fiskalna jednostanowiskowa prosta  
    PRZEZNACZENIE   małe i średnie punkty handlowe  
      
    PARAMETRY URZĄDZENIA  
    liczba towarów   3 000   
    liczba kodów dowiązanych  brak   
    liczba stawek PTU   7   
    liczba grup towarowych  42   
    liczba kasjerów   8   
    rabaty/narzuty   tak, kwotowe, procentowe, na pozycje, na paragon  
    pojemność bufora ON-LINE  brak   
    opakowania   64   
    nazwa towaru   18 znaków   
      
    MECHANIZM DRUKUJĄCY  
    rodzaj   termiczny, easy loading  
    typ   Fujitsu FTP-628   
    szerokość papieru   28 mm   
      
    KLAWIATURA   
    rodzaj   alfanumeryczna   
    liczba klawiszy   19   
    klawisze szybkiej sprzedaży  brak   
      
    WYŚWIETLACZE   
    klient   LCD 2 x 16 znaków, podświetlany, niebieski  
    kasjer   LCD 2 x 16 znaków, podświetlany, niebieski  
      
    ZŁĄCZA   
    złącza komunikacyjne   2 x RS232   
    współpraca z urządzeniami  komputer, skaner, waga, terminal EFT, modem  
    sterowanie szufladą   tak, aktywna   
      
    ZASILANIE   
    z sieci   zasilacz zewnętrzny 230V / 9V, 700mA  
    awaryjne   akumulator 6V, 3Ah   
      
    GABARYTY   
    szerokość/wysokość/głębokość  194 x 105 x 215 mm   
    waga   1,5 kg   
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