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Kasa fiskalna

MAŁA PLUS

Mała kasa dla wielkich zysków • kasa fiskalna MAŁA PLUS to nowoczesna technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży.
Ergonomia i najwyższa jakość • nowoczesne wzornictwo i sprawdzona, poparta wieloletnim doświadczeniem ergonomia, oraz najwyższa jakość zastosowanych
podzespołów sprawią, że zarówno poczatkujący jak i wieloletni użytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie można wymagać od urządzeń fiskalnych.
Z myślą o wygodzie użytkownika • dzięki niewielkim wymiarom kasa nie zabierze dużo miejsca na – często ograniczonej – powierzchni stanowiska sprzedaży. Kasa
współpracuje z komputerem, pozwala na podłączenie czytnika kodów kreskowych, elektronicznej wagi kalkulacyjnej czy terminala płatniczego. Steruje szufladą na
pieniądze. Dzięki zastosowanemu mechanizmowi drukującemu typu „wrzuć i pracuj” wymiana papieru jest bardzo szybka i prosta. Czytelne wyświetlacze oraz
intuicyjna klawiatura ułatwia codzienną pracę obsługującym.

Parametry danych
liczba towarów
liczba stawek PTU
liczba grup towarowych
liczba kasjerów
opakowania
nazwa towaru
obsługa waluty euro

3 000
7
42
8
64
18 znaków
tak (wielowalutowość)

Mechanizm drukujący
rodzaj
szerokość papieru • długość rolki

termiczny, typu „wrzuć i pracuj” FUJITSU FTP 628
2 x 28 mm • 30 m

Klawiatura
rodzaj
liczba klawiszy

alfanumeryczna
19

Wyświetlacz
klient
kasjer

alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków
alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków

Złącza
złącza komunikacyjne
współpraca z urządzeniami
sterowanie szufladą

2 x RS232
komputer, czytnik, waga, modem, terminal EFT
tak (aktywna)

Zasilanie
z sieci
awaryjne

zasilacz zewnętrzny 230 V/9 V, 700 mA
akumulator 6 V, 3 Ah

Gabaryty
waga

1,5 kg

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

