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Link do produktu: https://sklep.kasy-fiskalne.com.pl/nano-online-p-322.html

NANO ONLINE
Cena brutto

1 690,00 zł

Cena netto

1 373,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Mobilna kasa fiskalna NANO online to kwintesencja ergonomii i designu, przeznaczona do pracy w mobilnych punktach handlowych, gastronomicznych i usługowych
oraz wszędzie tam, gdzie trudno zmieścić większe urządzenia fiskalne.
Jest to najmniejsza kasa fiskalna w ofercie NOVITUS, która jednocześnie obsługuje komunikację z Centralnym Repozytorium Kas (CRK), zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy
rejestrujące.
Kopia wydruku dla użytkownika przechowywana jest w pamięci chronionej urządzenia, a dostęp do niej jest realizowany poprzez dedykowaną aplikację.
DANE TECHNICZNE

Nazwa:

NANO ONLINE

Typ:

kasa fiskalna

Przeznaczenie:

małe i mobilne punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe

PARAMETRY URZĄDZENIA

Liczba towarów:

20 000

Liczba stawek PTU:

7

Liczba grup towarowych:

100
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Liczba kasjerów:

32

Rabaty/narzuty:

tak

Pojemność bufora ON-LINE:

20 000

Opakowania:

64

Nazwa towaru:

40 znaków

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Rodzaj:

termiczny, typu clamshell

Typ:

Fujitsu FTP 628

Szerokość papieru:

57 mm

KLAWIATURA

Rodzaj:

alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem

Liczba klawiszy:

23 w tym 4 funkcyjne

Klawisze szybkiej sprzedaży:
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8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"

WYŚWIETLACZE

Klient:

LCD graficzny podświetlany, 192x48 pikseli

Kasjer:

LCD graficzny podświetlany, 192x48 pikseli

ZŁĄCZA

Złącza komunikacyjne:

1 x RS232,USB Host (A), 1 x USB Device (B), LAN (Ethernet)

Współpraca z urządzeniami:

Komputer, Czytnik kodów kreskowych (skaner), Waga elektroniczna, Terminal płatniczy (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), Drukarka
zamówień, Monitoring (monitor wydruku), WiFi dongle (WAN), BT dongle,BT LE dongle, Modem GSM 3

Sterowanie szufladą:

tak (aktywna)

ZASILANIE

Z sieci:

230 V, zasilacz zewnętrzny

Awaryjne:

akumulator 7.2V, 2Ah, wymienny, możliwość ładowania akumulatora poza kasą

WYMIARY

Szerokość/wysokość/głębokość:

94 x 58 x 229 mm

Waga:

0,65 kg
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