
kasa fiskalna SEMI E.KO.

Kasa fiskalna SEMI E.KO to kolejne urządzenie marki DATECS z kopią elektroniczną ale
pierwsze  z funkcją drukowania numeru NIP nabywcy na
paragonie! Kasa fiskalna SEMI E.KO wyposażona jest w
system wymiany papieru typu „WRZUĆ I PRACUJ”. Dzięki niemu wymiana papieru jest bardzo
prosta i nawet początkującemu użytkownikowi zajmie tylko chwilę. Zastosowana rolka papieru o
szerokości 57 mm umożliwia drukowanie 30 znakowych nazw towarów PLU a jej 40 m długość
sprawia, że odstępy między wymianami rolek są dłuższe.

  

Ergonomiczna obudowa, trwały i wydajny akumulator, duża baza towarowa, możliwość
komunikacji z wieloma urządzeniami zewnętrznymi oraz funkcja automatycznego kończenia
paragonu  sprawiają, że doskonale nadaje się do pracy w małych i średnich placówkach
handlowych (np. Kiosk, Warzywniak, Cukiernia itp. ) i usługowych (np. Salon fryzjerski),
gabinetach lekarskich, kancelariach adwokackich a także w kasach biletowych i szkołach nauki
jazdy.

  

KOPIA ELEKTRONICZNA – OSZCZĘDNOŚĆ PAPIERU

  

· Standardowa karta micro SD/SDHC
· Znaczne obniżenie kosztów eksploatacji – brak papierowej rolki kontrolnej
· Szybki dostęp do kopii danych z poziomu menu kasy lub programu komputerowego

  

 SYSTEM WYMIANY PAPIERU TYPU ”WRZUĆ I PRACUJ”

  

· Unikalny dla tej klasy urządzeń system wymiany papieru typu „WRZUĆ I PRACUJ”.
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· Bardzo prosta i szybka wymiana papieru.

  

 TRWAŁY MECHANIZM DRUKUJĄCY MARKI EPSON®

  

· prędkość druku: 12 linii/sek.
· druk termiczny
· szerokość rolki papieru: 57 mm.
· długość rolki papieru: 40 m.

  

 AKUMULATOR - NIEZAWODNY I WYDAJNY

  

· bardzo wydajny:  litowo-jonowy o pojemności 2.0 Ah
· możliwość pracy w temperaturze od 0ºC do +40ºC
· akumulator pozbawiony jest „efektu pamięciowego”

  

ERGONOMIA - MAŁA I LEKKA

  

· szerokość: 168 mm
· długość: 243 mm
· wysokość: 69 mm
· zaledwie 0,8 kg (bez zasilacza)

  

CZYTELNE WYŚWIETLACZE ALFANUMERYCZNE

  

· podświetlany graficzny dla operatora - 3 x 22 znaki
· podświetlany LCD dla klienta - 2x16 znaków

  

KOMUNIKACJA – PRZEWODOWA [RS232]
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· komputer
· czytnik kodów kreskowych
· waga elektroniczna
· szuflada kasowa

  

FUNKCJA PRZELICZNIKA WALUT - GOTOWA NA EURO !

  

Kasa została wykonana według nowego rozporządzenia w myśl którego możliwym jest
ustalenie waluty podstawowej, w jakiej prowadzona jest sprzedaż, możliwość jej zmiany z
wyprzedzeniem lub „od ręki” na inną (zmiana waluty) oraz informacyjnego drukowania
przeliczenia wartości paragonu z waluty podstawowej na dowolną walutę obcą np. EUR, USD,
CHF etc. za paragonem fiskalnym wraz z przelicznikiem i wydaną resztą. Fakt zmiany waluty
podstawowej jest zapisywany w pamięci fiskalnej. Kasa drukuje skrót waluty podstawowej np.
PLN na paragonie fiskalnym oraz na raportach fiskalnych. Dodaliśmy również raport zmian
waluty podstawowej.
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