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Kasa fiskalna

MAŁA PLUS E

W innowacyjnej wersji • Kasa MAŁA PLUS E to nowocześniejsza wersja kasy MAŁA PLUS. Została wyposażona w elektroniczną kopię paragonu, dzięki czemu znacznie
zmniejszają się koszty związane z eksploatacją kasy i przechowywaniem zadrukowanych rolek papieru. Również dzięki elektronicznej kopii paragonu kasa drukuje na
papierze o szerokości 57 mm, co robi je znacznie czytelniejsze.
Zmodyfikowana funkcjonalność • W 2016 roku program kasy został poddany modyfikacji, dzięki czemu kasa otrzymała dodatkową funkcjonalność. Pozwala na
zaprogramowanie nazw towarów oraz usług o długości do 40 znaków, ma możliwość drukowania grafiki w nagłówku paragonu (logo graficzne) oraz pozwala na
wydrukowanie NIP-u nabywcy na paragonie dla klienta (lub jego REGON, PESEL, czy też inny identyfikator).
Wrzuć i pracuj • W kasach dzięki mechanizmowi Fujitsu wymiana papieru jest bardzo szybka i prosta: „wrzuć i pracuj”. Papier szerokości 57 mm pozwala na drukowanie
przejrzystych paragonów. Czytelne wyświetlacze oraz intuicyjna klawiatura ułatwią codzienną pracę obsługującym.
Elektroniczna kopia paragonów • Czytnik karty SD, na której rejestrowana jest elektroniczna kopia wydruków znajduje się pod pokrywą mechanizmu drukującego
a sama karta jest dostępna dla użytkownika. Dane zapisane na karcie mogą zostać w całości lub wybiórczo wydrukowane na życzenie obsługi na mechanizmie
drukującym kasy fiskalnej, lub być przeglądane i obrabiane w standardowym komputerze PC.

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

3 000
7
42
8
64
40 znaków
tak (wielowalutowość)
karta SD NOVITUS, 4 GB (pojemność ok. 2,5 mln paragonów)

Mechanizm drukujący
rodzaj
szerokość papieru • długość rolki

termiczny, „wrzuć i pracuj” FUJITSU FTP 628
57 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

215 mm
105 mm

194 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

