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Pierwsza na rynku z kolorowym wyświetlaczem • Drukarka NOVITUS HD E to pierwsza na polskim rynku drukarka z kolorowym wyświetlaczem klienta pozwalającym 
wyświetlać komunikaty oraz grafikę w trybie High Color. Drukarka realizuje zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych – karcie SD.

Japońska trwałość i precyzja • Zbudowana jest w oparciu o niezawodny, profesjonalny, bardzo trwały i szybki mechanizm drukujący japońskiej firmy Citizen, który 
oprócz paragonów może drukować również faktury VAT oraz dowolne wydruki niefiskalne, grafikę, kody kreskowe oraz QR. Wymiana papieru w drukarce odbywa się 
błyskawicznie na zasadzie „wrzuć i pracuj”.

Graficzny proces druku • Wydruki mogą być realizowane na papierze o szerokości 57 lub 80 mm, wedle potrzeb użytkownika. Cały proces wydruku realizowany jest w 
pełni graficznie, co zapewnia znakomitą czytelność i estetykę wydruków oraz pozwala swobodnie przeplatać tekst i grafikę w ramach dopuszczonych przez przepisy.

Rozbudowana informacja o produkcie • Drukarka idealnie pasuje pod nowe wymagania Ministerstwa Finansów: ma możliwość wydrukowania na paragonie NIP-u 
nabywcy, oraz pozwala na bardzo dokładną identyfikację sprzedawanego towaru, gdyż nazwa towaru lub usługi może mieć nawet 60 znaków a każdy z towarów może 
mieć dodatkowy opis.

Dodatkowa forma reklamy • Duży, kolorowy wyświetlacz dla klienta zwróci uwagę każdego kupującego i uatrakcyjni wnętrze sklepu czy stanowiska sprzedaży. 
Wyświetla on bardzo czytelnie wszelkie komunikaty i menu drukarki oraz dowolne animowane reklamy wgrywane przez właściciela.

W pełni kompatybilna • Drukarka posiada złącze LAN, dwa złącza RS232 oraz dwukanałowe złącze USB. Komunikacja z PC odbywa się poprzez najbardziej popularne 
protokoły komunikacyjne na polskim rynku, zgodne z wcześniejszymi modelami drukarek fiskalnych Novitus, oraz przez nowy protokół NOVITUS XML.

Drukarka fiskalna HD E

Parametry danych
liczba towarów    1 000 000
liczba stawek PTU    7
liczba kasjerów    bez ograniczeń
nazwa towaru    60 znaków
obsługa waluty euro    tak (wielowalutowość)
elektroniczna kopia    karta SD NOVITUS, 4 GB (pojemność ok. 2,5 mln paragonów)

Mechanizm drukujący
rodzaj     termiczny, typu „wrzuć i pracuj” CITIZEN CT-S601
ilość znaków w wierszu   44 lub 64
szerokość papieru • długość rolki   57 lub 80 mm • 100 m

Klawiatura
rodzaj     switchowa, podświetlana,
liczba klawiszy    8 + wyłącznik zasilania

Wyświetlacz
klient     obrotowy, kolorowy LCD TFT, 4,3’’
kasjer     wspólny z wyświetlaczem klienta

Złącza
złącza komunikacyjne    2 x RS232, 1 x USB, LAN
współpraca z urządzeniami   komputer, palmtop, laptop itp.
sterowanie szufladą   6-24 V

Zasilanie
z sieci     zasilacz zewnętrzny 230 V/24 V, 2,1 A
awaryjne     akumulator LiFePo4 14,4 V, 1,4 Ah

Gabaryty
waga     4 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

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

info@novitus.pl
www.novitus.pl

Dane kontaktowe
Partnera Handlowego
Novitus

178 mm

190 mm

350 mm


