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Kasa fiskalna

SENTO E

Technologia • SENTO E to bardzo nowoczesna kasa fiskalna dedykowana małym i średnim punktom handlowo - usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na
elektronicznym nośniku danych (karta SD). Poręczna obudowa kasy kryje w sobie bardzo zaawansowaną technologię i funkcjonalność spotykaną dotychczas
w segmencie dużych kas systemowych. Wszystko to w oparciu o doskonale przetestowane, najwyższej jakości podzespoły.
Podzespoły • Wysokiej jakości mechanizm Fujitsu typu „wrzuć i pracuj” drukuje bardzo szybko i zapewnia wyjątkowo łatwą wymianę papieru. Dodatkowym ułatwieniem
jest możliwość użycia 60-cio metrowej rolki papieru, co pozwala na dłuższą, nieprzerwaną pracę urządzenia. Dzięki elektronicznej kopii paragonu zużycie papieru jest
znacznie obniżone. Precyzyjnie działająca klawiatura, posiada 14 dodatkowych klawiszy funkcyjnych, które pozwalają zaprogramować w dwóch poziomach towary
„szybkiej sprzedaży” lub często używane funkcje, do których, w normalnym trybie, użytkownik posiada dostęp z poziomu menu kasy (np.: raporty, programowanie,
wydruki – w tym wydruki z elektronicznej kopii). Taka klawiatura, w połączeniu z dwoma graficznymi wyświetlaczami LCD znacznie ułatwia codzienną pracę na kasie.
Logo graficzne na paragonie • SENTO E ma możliwość drukowania grafiki w nagłówku paragonu. Użytkownik, oprócz nazwy i adresu swojej firmy może w nagłówku
każdego paragonu drukować również swoje logo graficzne co wyróżni wydawane przez kasę paragony spośród innych. Kasa pozwala również na zarejestrowanie na
paragonie NIPu nabywcy.
Dodatkowe funkcje • Wśród wielu funkcji kasa SENTO E posiada również funkcję obsługi parkingów, wypożyczalni, usług BUS (m.in. wystawianie biletów na
zaprogramowanych trasach). Kasa umożliwia drukowanie wielu definiowanych przez użytkownika wydruków niefiskalnych (np. bilety wstępu, potwierdzenia transakcji,
wydruku zamówienia do paragonu, doładowania, wydania bonu, bilety do myjni, sprzedaż telekodu zapłata rachunku, wydanie nagrody, wymiana środków płatniczych
i wiele innych). Wydruki te mogą być generowane automatycznie pod paragonem, przypisane do paragonu, lub oddzielnie, wywoływane zaprogramowanym klawiszem
funkcyjnym.

Parametry danych
liczba towarów
liczba stawek PTU
pojemność bufora ON-LINE
liczba grup towarowych
liczba kasjerów
opakowania
nazwa towaru
obsługa waluty euro
elektroniczna kopia

16 000
7
20 000
100
32
64
40 znaków + 3 linie po 40 znaków opisu
tak (wielowalutowość)
karta SD NOVITUS

Mechanizm drukujący
rodzaj
termiczny typu clamshell FUJITSU FTP 628
szerokość papieru • długość rolki 57 mm • 60 m
Klawiatura
rodzaj
liczba klawiszy
klawisze szybkiej sprzedaży

alfanumeryczna (switchowa)
19 + 14 funkcyjnych / szybkiej sprzedaży
28 (14 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"

Wyświetlacz
klient
kasjer

graficzny LCD, podświetlany, 132x32 piksele, niebieski 4x22
graficzny LCD, podświetlany, 132x32 piksele, niebieski 4x22

Złącza
złącza komunikacyjne
współpraca z urządzeniami
sterowanie szufladą

2 x RS232, 1 x USB „klient”, 1 x USB „host”
komputer, czytnik (RS232, USB), waga, modem, terminal EFT, moduł
Bluetooth, drukarka zamówień, monitoring, PC2, klawiatura USB
tak, aktywna

Zasilanie
z sieci
awaryjne

zasilacz zewnętrzny 230 V/15 V, 500 mA,
akumulator 6 V, 3 Ah (60 000 wierszy, 2 000 paragonów)

Gabaryty
waga

1,8 kg

212 mm

Dane kontaktowe
Partnera Handlowego
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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
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