
kasa fiskalna PS3000 net z szufladą

Kasa fiskalna PS3000 net to najwyższy standard fiskalnych kas systemowych na rynku. Jest
pierwszą kasą z prawdziwą kartą sieciową oraz największą bazą towarową. Przeznaczeniem
PS3000 net są dużych placówki handlowe i supermarkety. Nowoczesne wzornictwo oraz
wysoka ergonomia i funkcjonalność kasy w połączeniu z najnowszą, ale zarazem sprawdzoną
technologią i elektroniką, stawiają kasę PS3000 net powyżej rozwiązań fiskalnych dotychczas
dostępnych na rynku.

  

Cechy wyróżniające kasę PS3000 net:

    
    -  największa liczba kodów towarowych   
    -  prawdziwa karta sieciowa - komunikacja ethernet   
    -  duża klawiatura alfanumeryczna z programowalnymi klawiszami szybkiej sprzedaży i
klawiszami funkcyjnymi   
    -  konfigurowalne zabezpieczenia: kluczyk i/lub hasła + prawa dostępu   
    -  uproszczone i zoptymalizowane zasady obsługi menu kasy   
    -  nazwa towaru do 40 znaków   
    -  szybkie wyszukiwanie towaru po nazwie   
    -  definiowalne listy wyboru towarów bez kodu EAN   
    -  definiowalna baza rabatów i narzutów   
    -  obsługa stanów magazynowych   
    -  możliwość drukowania na paragonie kodu towaru, jednostek miar, nazw rabatów   
    -  łatwa i w pełni funkcjonalna korekta paragonu   
    -  funkcja przypominania o przeglądach   
    -  obsługa waluty EURO   
    -  popularny protokół komunikacji z PC kompatybilny z poprzednimi modelami kas   
    -  zaawansowane możliwości komunikacji przez modem   
    -  bardzo duża szybkość działania, wydruku i komunikacji z PC   

  

            
      
    DANE TECHNICZNE   
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kasa fiskalna PS3000 net z szufladą

    NAZWA   PS3000 Net   
    TYP   kasa fiskalna systemowa  
    PRZEZNACZENIE   duże placówki handlowe, supermarkety, hipermarkety  
      
    PARAMETRY URZĄDZENIA  
    liczba towarów   30 000 / 45 000   
    liczba kodów dowiązanych  5 000   
    liczba stawek PTU   7   
    liczba grup towarowych  64   
    liczba kasjerów   50   
    rabaty/narzuty   tak   
    pojemność bufora ON-LINE  10 000   
    opakowania   64   
    nazwa towaru   40 / 18 znaków   
      
    MECHANIZM DRUKUJĄCY  
    rodzaj   dwustacyjna drukarka termiczna  
    typ   CITIZEN LT483   
    szerokość papieru   2 x 49 mm   
      
    KLAWIATURA   
    rodzaj   alfanumeryczna   
    liczba klawiszy   39 +30   
    klawisze szybkiej sprzedaży  4 x 27   
      
    WYŚWIETLACZE   
    klient   alfanumeryczny, podświetlany LCD 2 x 16 znaków, niebieski  
    kasjer   alfanumeryczny, podświetlany LCD, 4 x 20 znaków, niebieski  
      
    ZŁĄCZA   
    złącza komunikacyjne   4 x RS232, w tym 2 z optoizolacją, ETHERNET  
    współpraca z urządzeniami  komputer, czytnik, waga, terminal EFT, modem  
    sterowanie szufladą   tak, 24 V   
      
    ZASILANIE   
    z sieci   230 V, zasilacz zewnętrzny 28V, 1,5A  
    awaryjne   wbudowany akumulator 2 x 12V, 1,3Ah  
      
    GABARYTY   
    szerokość/wysokość/głębokość  330 x 159 x 326 mm   
    waga   11,3 kg z szufladą   
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