
kasa fiskalna NANO ONLINE

  

Kasa fiskalna NANO online jest najlepiej zaprojektowaną i przemyślaną kasą na  polskim
rynku! Swój ergonomiczny kształt oraz optymalne rozmiary  urządzenie zawdzięcza wieloletniej
pracy i doświadczeniu naszych  inżynierów. Wersja online łączy w sobie wszystkie zalety
sprawdzonego  projektu oraz nowoczesne technologiczne serce, napędzające to  urządzenie.

  

Kasa fiskalna NANO online należy do nowej rodziny urządzeń Novitus Online Power. Co  to
znaczy? Stworzyliśmy linię urządzeń o niespotykanej do tej pory  mocy, na którą składają się
m.in. 32 bitowe procesory o taktowaniu  powyżej 500MHz, ogromna pamięć wewnętrzna oraz
256MB pamięci operacyjnej.  Pamięć fiskalna jest teraz 100x bardziej pojemna niż w
urządzeniach z  kopią elektroniczną.  Bazy towarowe w urządzeniach Online Power to 20 i  50
tysięcy, a nawet 1 milion kodów w wybranych urządzeniach.  System  LINUX gwarantuje
stabilną pracę, a nasza platforma daje zapas mocy na  wiele lat do przodu, niezależnie od
przyszłych wyzwań. Bezpieczeństwo  danych zapewnia moduł TPM oraz dwustronna
autentykacja – rozwiązania  sprawdzone w ponad 4 miliardach urządzeń na świecie.

  

  

Niewielkie gabaryty i ergonomia • Kasa fiskalna NANO online znajduje zastosowanie w  wielu
miejscach: małych i średnich sklepach, gabinetach lekarskich,  kancelariach prawnych,
gabinetach kosmetycznych czy fryzjerskich, innych  punktach usługowych oraz w sprzedaży
mobilnej, w której szczególnie  doceniane są niewielkie gabaryty i ergonomia kasy.

  

Intuicyjna w obsłudze • pomimo bardzo bogatej funkcjonalności kasa  jest wyjątkowo intuicyjna i
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łatwa w obsłudze, a wysokiej jakości  podzespoły zapewniają jej niezawodność na najwyższym
poziomie. Wśród  wielu funkcji użytkowych kasy znajdują się m.in. funkcja obsługi wielu  walut,
obsługa usług BUS oraz wypożyczalni, parkingów itp. Dzięki  podświetlanej klawiaturze,
obsługa kasy jest możliwa także przy słabym  oświetleniu.

  

Wydajna i kompatybilna • Kasa fiskalna NANO online posiada bardzo wydajny  akumulator –
bez zasilania zewnętrznego może wydrukować nawet 3.000  paragonów. Kasa może
komunikować się m.in. z CRK, komputerem, wagą,  skanerem, terminalem płatniczym.
Klawiatura wykonana jest z silikonu, co  zabezpiecza elektronikę przed zanieczyszczeniami lub
przypadkowym  zalaniem. Kasa
fiskalna NANO online
ma możliwość drukowania grafiki w nagłówku  paragonu, zaprogramowania nazwy towaru do
40 znaków oraz wydrukowania  NIP-u nabywcy na paragonie.

  

  

  

    Parametry urządzenia
      Liczba towarów: 20 000      Liczba stawek PTU: 7      Liczba grup towarowych: 100      Liczb
a kasjerów: 32
 
 
 
Rabaty/narzuty: tak
 
 
 
Pojemność bufora ON-LINE: 20 000
 
 
 
Opakowania: 64
 
 
 
Nazwa towaru: 40 znaków
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Mechanizm drukujący
      Rodzaj: termiczny, typu clamshell      Typ: Fujitsu FTP 628      Szerokość papieru: 57 mm     

 
 

Klawiatura
      Rodzaj: alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem      Liczba
klawiszy: 23 w tym 4 funkcyjne
 
 
 
Klawisze szybkiej sprzedaży: 8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"
 
 
 
 
 
Wyświetlacze
      Klient: LCD graficzny podświetlany, 192x48 pikseli      Kasjer: LCD graficzny podświetlany,
192x48 pikseli           Złącza
      Złącza komunikacyjne: 1 x RS232,USB Host (A), 1 x USB Device (B), LAN (Ethernet)      Ws
półpraca z urządzeniami: Komputer,  Czytnik kodów kreskowych (skaner), Waga elektroniczna,
Terminal  płatniczy (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), PIN PAD programowalny  (EFT),
Drukarka zamówień, Monitoring (monitor wydruku), WiFi dongle  (WAN), BT dongle,BT LE
dongle, Modem GSM 3
 
 
 
Sterowanie szufladą: tak (aktywna)
 
 
 
 
 
Zasilanie
      Z sieci: 230 V, zasilacz zewnętrzny      Awaryjne: akumulator 7.2V, 2Ah, wymienny,
możliwość ładowania akumulatora poza kasą           
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Wymiary
      Szerokość/wysokość/głębokość: 94 x 58 x 229 mm      Waga: 0,65 kg        
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