
KASA FISKALNA
ONLINE

Parametry danych
Liczba towarów                                             20 000
Liczba stawek PTU  7
Liczba kasjerów  32
Nazwa towaru  40 znaków + 3 linie po 40 znaków opisu

Mechanizm drukujący
Rodzaj • Typ  Easy loading • FUJITSU FTP 628
Szerokość papieru • długość rolki 57 mm • do 30 mb

Klawiatura
Rodzaj  alfanumeryczna, switchowa
Liczba klawiszy  20 + 8 funkcyjnych / szybkiej sprzedaży

Wyświetlacz
Klient  graficzny, podświetlany, czarno-biały, LCD,
  192 x 48 pikseli
Kasjer  graficzny, podświetlany, czarno-biały, LCD,
  192 x 64 piksele

Złącza
Złącza komunikacyjne  1 x RS232, 2 x USB-A host, 1 x USB-A host/device,
  1 x LAN (Ethernet)
Współpraca z urządzeniami CRK, Komputer, Czytnik kodów kreskowych
  (skaner), Waga elektroniczna, Terminal płatniczy
  (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), Drukarka
  zamówień, Monitoring (monitor wydruku),
  klawiatura USB, pendrive
Sterowanie szufladą  Pasywne, 6-24 V

Zasilanie
Z sieci   Zasilacz zewnętrzny 230 V / 12 V; 2 A
Awaryjne   Wbudowany akumulator żelowy 6 V; 1,3 Ah

Gabaryty
Waga   1 kg
Sze./Wy./Gł.  195 / 67 / 216 mm

WYJĄTKOWY PROJEKT - LINK to 
kolejny model z rodziny Novitus 
Online Power. Łączy w sobie 
wyśrubowane parametry 
techniczne oraz zaawan- 
sowane funkcje zam- 
knięte w nowoczesnej 
formie. Duża i czytelna 
klawiatura osadzona w 
smukłej kompaktowej 
obudowie to elegancki 
wygląd i znakomita 
ergonomia pracy. Jej użytkownik 
będzie mógł korzystać ze wszystkich 
zalet nowej platformy sprzętowej opartej                            
o system LINUX, a więc wyjątkowej mocy obliczeniowej                      
i rozwiązań gwarantujących najwyższe bezpieczeństwo danych 
użytkownika. Mała i poręczna obudowa kasy kryje w sobie funkcjonalność 
spotykaną wcześniej w segmencie dużych kas systemowych. Bardzo duża 
baza towarowa, precyzyjne nazewnictwo towarów, komunikacja on-line                          
z komputerem, wiele złącz komunikacyjnych, w tym złącza LAN, RS232                   
i USB pozwalają stworzyć zaawansowany system sprzedaży nawet dla 
średniego sklepu. Dzięki współpracy z chmurowym systemem NoviCloud, 
użytkownik kasy ma dostęp do wszystkiego co dzieje się na urządzeniu 
także na dowolnej przeglądarce internetowej lub w dedykowanej aplikacji 
mobilnej.

DUŻA KLAWIATURA - Bardzo wygodna klawiatura z klawiszami o dużej 
powierzchni znacznie ułatwia obsługę kasy - jej używanie jest 
przyjemnością! 8 klawiszy funkcyjnych możliwych do oprogramowania                 
w dwóch płaszczyznach, pozwoli na zrobienie skrótów do dowolnej pozycji 
menu kasy, dowolnej jej funkcji lub umożliwi szybką sprzedaż towaru                     
z wieloma dodatkowymi opcjami. Dodatkowo konstrukcja klawiatury czyni 
ją odporną na ewentualne przypadkowe zalania.

NIE TYLKO PARAGONY FISKALNE - LINK Online pozwala na drukowanie 
logo graficznego w nagłówku oraz grafiki w stopce paragonu. Użytkownik 
może zadecydować, czy logo graficzne ma się drukować na każdym 
wydruku, czy tylko na paragonach fiskalnych. Umieszczaj swoje logo                     
w postaci graficznej, dane kontaktowe, czy też adres sklepu internetowego 
na każdym z nich. Zyskujesz również możliwość wydruku bezpośrednio na 
kasie: biletów, kuponów rabatowych, informacji o promocjach, potwierdzeń 
na opakowania zwrotne, okolicznościowych zwrotów. Można również 
stworzyć swoją dowolną formatkę wydruku.

KOMUNIKACJA z CRK - Kasa umożliwia połączenie i przesyłanie danych 
do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci 
teleinformatycznej. Z Centralnym Repozytorium Kas oraz z zewnętrznym 
programem sprzedaży kasa może komunikować się za pomocą 
standardowej sieci komputerowej poprzez wbudowane złącze LAN lub np. 
dołączony do portu USB moduł WiFi albo GSM.

            

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.
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