
kasa fiskalna Mała Plus e

Kasa fiskalna MAŁA PLUS e to najnowsza technologia dedykowana  dla małych punktów
sprzedaży posiadająca elektroniczną kopię paragonu.  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. Funkcjonalność  elektronicznej kopii znacznie zmniejsza zużycie papieru, usprawnia
 obsługę (wymiana papieru) oraz pozwala na bezpieczne przechowywanie  danych. 

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

 W kasie fiskalnej MAŁA PLUS e zastosowano czytelne wyświetlacze  dla kasjera oraz dla
klienta (w kolorze niebieskim) oraz intuicyjną  klawiaturę, bardzo ułatwiającą codzienną pracę
obsługującym. 

 Jest to pierwsza w Polsce kasa fiskalna dedykowana do małych punktów  handlowych
realizująca zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku  danych, zgodnie z wytycznymi
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28  listopada 2008 r. Zastosowanie elektronicznej
kopii paragonu znacznie  obniża koszty eksploatacji urządzenia, paragony drukowane są na
jednym,  szerokim papierze bez równoczesnego zadrukowywania drugiej rolki papieru  kopią.
Rolki kopii wydruków użytkownik musiał przechowywać przez kilka  lat, co zajmuje sporo
miejsca a czytelność rolek po kilku miesiącach  była znikoma. W tej kasie kopia wydruku
zapisywana jest w sposób  elektroniczny na niewielkiej karcie SD (jak w aparatach 
fotograficznych). Jedna karta może wystarczyć nawet na kilka lat pracy  kasy. Karta o
pojemności 2GB może pomieścić ponad milion paragonów 30-to  liniowych (sprzedaż ok. 7
towarów). Dane kopii zapisanych na karcie są  dostępne dla użytkownika. Można je
wydrukować bezpośrednio na kasie, lub  odczytać w standardowym komputerze PC. Z danych
tych na komputerze  można sporządzać żądane raporty. Dzięki elektronicznej kopii zakładanie i 
wymiana papieru w mechanizmie drukującym jest znacznie prostsze, niż w  dotychczasowych
urządzeniach. Dodatkowo zastosowanie mechanizmu  drukującego typu "clamshell" powoduje,
że ta operacja jest dziecinnie  prosta, odbywa się na zasadzie: "wrzuć i pracuj". 

Kasa fiskalna MAŁA PLUS e umożliwia ustalenie waluty głównej, w  jakiej prowadzona jest
sprzedaż, możliwość jej zmiany z wyprzedzeniem na  inną (zmiana waluty) oraz informacyjnego
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drukowania przeliczenia  wartości paragonu z waluty głównej na dowolną walutę pod
paragonem  fiskalnym wraz z przelicznikiem i wydaną resztą. 

Cechy wyróżniające kasy MAŁA PLUS e:

 * Zgrabna, ergonomiczna obudowa
 * Elektroniczna kopia paragonu - zapis na karcie SD
* 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
 * Bardzo łatwy sposób wymiany papieru
 * Brak drugiej rolki papierowej oraz nawijacza kopii
* Szybki wydruk (10 linii tekstu na sekundę)
 * Bardzo wydajny akumulator wewnętrzny
 * Zaawansowany system zarządzania energią

          
    PARAMETRY URZĄDZENIA  
    liczba towarów   3 000   
    liczba stawek PTU   7   
    liczba grup towarowych  42   
    liczba kasjerów   8   
    rabaty/narzuty   tak, kwotowe, procentowe, na pozycje, na paragon  
    opakowania   64   
    nazwa towaru   18 znaków   
      
    MECHANIZM DRUKUJĄCY  
    rodzaj   termiczny, easy loading  
    typ   Fujitsu FTP-628   
    szerokość papieru   57 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   
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    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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