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Drukarka fiskalna

DELIO PRIME E

Najwyższa klasa drukarek fiskalnych • Najwyższej klasy, wyjątkowo szybkie i funkcjonalne drukarki fiskalne realizujące rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych. Dzięki
optymalizacji wydruków i zastosowaniu jednego nowoczesnego, termicznego mechanizmu drukującego i rejestracji kopii wydruków na specjalnej karcie Novitus-SD, drukarka DELIO PRIME E
jest urządzeniem tanim w eksploatacji. DELIO PRIME E posiada wiele funkcji usprawniających działanie placówki handlowej. Duży, obrotowy (na życzenie podwyższony), czytelny, czteroliniowy
wyświetlacz w kolorze niebieskim dokładnie wyświetla informacje o sprzedawanych towarach, kwotach, sumach do zapłaty oraz innych operacjach wykonywanych na drukarce fiskalnej.
Stworzona z myślą o dużych placówkach • Drukarkę fiskalną DELIO PRIME E docenią większe placówki, o szerokim asortymencie i bardzo wysokim obciążeniu punktu kasjerskiego. Cechy
użytkowe drukarki (np. drukowanie faktur VAT bezpośrednio na swoim mechanizmie drukującym), jej parametry oraz zastosowane nowoczesne, a zarazem sprawdzone rozwiązania,
zapewniające wysoką niezawodność, plasuję DELIO PRIME E poród drukarek o najwyższym standardzie.
Paragon z pełną informacją • DELIO PRIME E ma możliwość drukowania NIP-u nabywcy na paragonie (również PESEL, REGON), drukowania grafiki (np. logo firmy) w nagłówku, drukowania
kodu QR jako oznaczenia paragonu oraz wstawiania takich kodów do każdego z wydruków niefiskalnych. Zdefiniowano też dodatkowy wydruk niefiskalny, w treści którego można wydrukować
parametryzowaną czcionką dowolne informacje, również graficzne (możliwość zaprogramowania 10 różnych grafik), kody kreskowe i QR.
Specjalna wersja dla aptek • DELIO APTEKA E to apteczna wersja drukarki DELIO PRIME E, spełniająca wszystkie wymagania stawiane urządzeniom fiskalnym pracującym w aptekach,
punktach aptecznych i hurtowniach farmaceutycznych.

Parametry danych
liczba towarów
liczba stawek PTU
liczba kasjerów
nazwa towaru
obsługa waluty euro
elektroniczna kopia

250 000
7
bez ograniczeń
40 znaków
tak (wielowalutowość)
karta SD NOVITUS, 4 GB (pojemność ok. 2,5 mln paragonów)

Mechanizm drukujący
rodzaj
jednostacyjna drukarka termiczna CITIZEN LT281
szerokość papieru • długość rolki 57 mm • 60 m

Wyświetlacz
klient
kasjer

alfanumeryczny, podświetlany, niebieski, obrotowy LCD, 4 x 20 znaków
wspólny z wyświetlaczem klienta

Złącza
złącza komunikacyjne
współpraca z urządzeniami
sterowanie szufladą

3 x RS232 + 1 x USB (dwukanałowe)
komputer, terminal EFT, PinPad
tak, 24 V

Zasilanie
z sieci
awaryjne

zasilacz zewnętrzny 230 V/28 V, 1,5 A
akumulator 2 x 12 V, 0,8 Ah

Gabaryty
waga

2,8 kg

240 mm

325 mm

switchowa
4 + klawisz nawigacyjny

255 mm

Klawiatura
rodzaj
liczba klawiszy

174 mm

Dane kontaktowe
Partnera Handlowego
Novitus

Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży
Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój biznes dostarczając
najlepsze na rynku urządzenia fiskalne oraz zaawansowane systemy sprzedaży i oprogramowanie. Marka Novitus
należy do Comp SA, lidera bezpiecznych rozwiązań IT.
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 444 07 20
tel. +48 18 444 07 90

info@novitus.pl
www.novitus.pl

