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Drukarka ﬁskalna

DEON Online

NOWOCZESNOŚĆ POŁĄCZENIA ONLINE - Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony są systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie musi się
martwić o ich przechowywanie. Kopia zapisywana jest także w lokalnej pamięci chronionej urządzenia. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty użytkownik ma stały dostęp do jego pamięci chronionej poprzez aplikację i może je swobodnie odczytywać.
PRACA W KAŻDYCH WARUNKACH - DEON Online posiada klawiaturę podświetlaną, co dodatkowo ułatwia pracę nawet w całkowitej ciemności, a jej
silikonowa powierzchnia zabezpiecza urządzenie przed warunkami otoczenia takimi jak deszcz lub śnieg, zabrudzenia czy przypadkowe zalanie.
Podświetlana, kolorowa klawiatura drukarki oparta jest na bardzo precyzyjnie działających przyciskach, dzięki czemu obsługa jest bardzo łatwa i przyjemna.
UNIWERSALNOŚĆ W KOMUNIKACJI - Do komunikacji z komputerem drukarka została wyposażona w złącze LAN do łączenia drukarki w sieci
komputerowe. Jest to obecnie najlepsze, najbardziej funkcjonalne połączenie urządzeń z komputerami. Oprócz tego użytkownik ma jeszcze do dyspozycji
złącze USB oraz RS232. Drukarka została wyposażona w najnowocześniejszy protokół komunikacyjny XML do prowadzenia sprzedaży z systemów
komputerowych. W drukarce bez problemu zainstalować można dodatkowe moduły łączności m.in. WiFi, BT, WLAN.
PRACA BEZ PRĄDU - w mobilnym urządzeniu bardzo ważne jest jego zasilanie akumulatorowe i pojemność baterii. DEON Online potrafi bez zasilacza
wydrukować nawet do 3000 paragonów, co pozwala nawet na kilkudniową pracę bez ładowania. Niskie zużycie energii zapewniane jest przez
zaawansowany system usypiania poszczególnych elementów drukarki w okresie bezczynności. Drukarka samoczynnie wyłączy podświetlenie wyświetlaczy
LCD podczas pracy bez zasilacza, aby dodatkowo oszczędzać energię akumulatora Po pojawieniu się komunikatu informującego o konieczności
naładowania akumulatora można jeszcze wydrukować do 300 paragonów. Dodatkowo akumulator drukarki jest wykonany w formie pakietu, który można
odpiąć od drukarki i ładować z zasilacza poza drukarką, w tym czasie pracując na zapasowym akumulatorze.
JAPOŃSKI MECHANIZM DRUKUJĄCY - Drukarka wyposażona jest w niezawodny mechanizm drukujący, japońskiej firmy Fujitsu, sprawdzony w setkach
tysięcy urządzeń fiskalnych. Zastosowanie mechanizmu typu clamshell powoduje, że operacja wymiany papieru jest dziecinnie prosta. Odbywa się na
zasadzie: "wrzuć i pracuj". Zalety tego rozwiązania doceni każdy użytkownik, a szczególnie wykorzystujący drukarkę do pracy przenośnej. Możliwość
używania papieru o długości 30 metrów bieżących pozwala na wydrukowanie nawet 300 paragonów na jednej rolce.

Parametry danych
Liczba towarów
Liczba stawek PTU
Liczba kasjerów
Nazwa towaru

1 000 000
7
bez ograniczeń
40 znaków

Mechanizm drukujący
Rodzaj
Typ
Szerokość papieru

termiczny typu "clamshell"
Fujitsu FTP 628
57 mm, długość rolki: do 30 mb

Klawiatura
Rodzaj
Liczba klawiszy

switchowa
23

Wyświetlacz
Klient
Kasjer

LCD graficzny 192x48 piksele, podświetlany, czarno-biały
LCD graficzny 192x48 piksele, podświetlany, czarno-biały

Złącza
Złącza komunikacyjne
Współpraca z urządzeniami
Sterowanie szufladą

1xRS232, USB device (B), LAN (Ethernet), USB Host (A)
komputer
aktywna

Zasilanie
Z sieci
Awaryjne

zasilacz sieciowy 230 / 12V, 2A
akumulator 7,4V, 2Ah

229 mm

94 mm

Gabaryty
Szerokość/wysokość/głębokość 94 x 58 x 229 mm
Waga
0,65 kg

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
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