
drukarka fiskalna HD e

Drukarka fiskalna NOVITUS HD E to pierwsza w Polsce drukarka fiskalna z kolorowym
wyświetlaczem TFT wyświetlającym w trybie High Color. Wyświetlacz ten wyświetla menu
drukarki, sprzedawane towary oraz dowolne, animowane klipy graficzne - np. filmy reklamowe.
Drukarka pozwala na sprzedaż towarów z nazwami o długości do 60 znaków, drukuje logo
graficzne w nagłówku paragonu, NIP nabywcy na paragonie oraz kody kreskowe i QR pod
paragonem.

  

Drukarka współpracuje z programami sprzedaży na najpopularniejszym protokole
komunikacyjnym na polskim rynku, zgodnym ze wszystkimi poprzednimi modelami drukarek
Novitus. Może też pracować na nowoczesnym, bardzo prostym w realizacji protokole Novitus
XML.

  

Wydruki mogą być realizowane na papierze 57 mm lub 80 mm - wybieranym według potrzeb
użytkownika. Rolka papieru może mieć do 100 metrów długości.

  Cechy wyróżniające drukarkę HD E:
    
    -  Wyświetlacz LCD TFT 4,3', wyświetlający w trybie High Color  
    -  Zmiana szerokości papieru (57 – 80 mm) w zależności od potrzeb użytkownika  
    -  najdłuższa nazwa towaru (60 znaków) w urządzeniu fiskalnym na rynku  
    -  logo graficzne w nagłówku paragonu  
    -  50 grafik do zaprogramowania dla wydruków niefiskalnych  
    -  kody kreskowe oraz 2D (QR) drukowane, pod paragonem oraz w wydrukach niefiskalnych
 
    -  superformatka niefiskalna, dowolny wydruk, pionowy opis NIEFISKALNY na brzegach
wydruku   
    -  w pełni konfigurowalny monitor transakcji  
    -  animacje na wyświetlaczu klienta, kilka plików *.apng, całkowita pojemność plików z
reklamami  80 MB, zarządzane przez aplikację zewnętrzną   
    -  brak „schodka podatkowego” – baza zapamiętuje każdy sprzedany towar wraz z historią
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zmian jego stawki podatkowej. Możliwość wydrukowania raportu towarów na których wykonano
zmiany stawek podatkowych   
    -  zarządzanie (programowanie, odczytywanie) drukarką przez wbudowany serwer www  
    -  kompatybilność protokołów komunikacyjnych ze wszystkimi poprzednimi modelami
drukarek Novitus   
    -  nowy, bardzo czytelny protokół komunikacyjny Novitus XML w wersji polsko- i
angielskojęzycznej   
    -  klient DHCP  
    -  możliwość filtrowania MAC komputera z którego dozwolona jest komunikacja z drukarką  
    -  wybudzanie drukarki z portów szeregowych  
    -  zapis elektronicznej kopii na karcie SD o dowolnej pojemności, dostępnej dla użytkownika
 
    -  dostęp do danych zapisanych na karcie SD z poziomu drukarki (z możliwością wydruku)
Dostęp do danych zapisanych na karcie SD z komputera z możliwością ich przeglądania,
raportowania i kopiowania   
    -  dostarczony wraz z drukarką program komputerowy do odczytu danych z karty SD z
funkcją raportowania i wyszukiwania oraz do odczytu danych z pamięci fiskalnej z wykonaniem
autoryzowanego raportu okresowego i miesięcznego fiskalnego   
    -  Zaawansowane zarządzanie energią  
    -  Bardzo wydajny wewnętrzny akumulator litowo-żelazowo-fosfatowy  
    -  Możliwość wydrukowania nawet 1000 paragonów 30-to liniowych bez zasilania
zewnętrznego.   
    -  Złącza komunikacyjne 2xRS232, USB oraz Ethernet (LAN)  
    -  Współpraca z większością programów sprzedaży  
    -  dwie szerokości czcionek wydruku  
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