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MAŁA ONLINE

Kasa fiskalna

MAŁA ONLINE
INTUICYJNA OBSŁUGA - Nowoczesny wygląd oraz sprawdzona pełnowymiarowa
klawiatura typu switch z klawiszami szybkiej sprzedaży, to gwarancja wygodnej
i szybkiej pracy. Stawiamy na optymalną ergonomię pracy, dlatego zarówno
początkujący, jak i wieloletni użytkownik kas fiskalnych bez problemu opanuje
obsługę tego urządzenia. Jak każda kasa z rodziny Online Power, bezproblemowo
łączy się z urządzeniami peryferyjnymi oraz z terminalem płatniczym. Kasa
wyposażona jest w dwa nowoczesne wyświetlacze graficzne o innowacyjnym
designie.
MECHANIZM DRUKUJĄCY - Dzięki mechanizmowi drukującemu Fujitsu, typu easy
loading, wymiana papieru jest bardzo szybka i prosta. Papier szerokości 57 mm
pozwala na drukowanie przejrzystych paragonów z atrakcyjnymi elementami
graficznymi.
WIELE PORTÓW I ZŁĄCZ - Kasa komunikuje się z komputerem poprzez tradycyjne
złącze USB oraz RS232 lub nowoczesne złącze sieciowe LAN. Dodatkowo kasę
można doposażyć w moduły: WLAN, BT oraz modem GSM. Można wydzielić
i odseparować komunikację z CRK do odrębnego kanału, równolegle używając
pozostałych do innych celów.
KOMUNIKACJA Z CRK - Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony są
systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie musi się martwić o ich
przechowywanie. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty - użytkownik ma
stały dostęp do modułu pamięci chronionej poprzez aplikację i może je swobodnie
odczytywać.

Parametry danych
Liczba towarów
Liczba stawek
Liczba kasjerów
Nazwa towaru
Obsługa waluty Euro

20 000
7
32
40 znaków
tak (wielowalutowość)

Mechanizm drukujący
Rodzaj
Szerokość papieru

termiczny, typu clamshell
57 mm

Klawiatura
Rodzaj
Liczba klawiszy

alfanumeryczna
19

Wyświetlacz
Klient
Kasjer

LCD graficzny, podświetlany, 192 x 48 px
LCD graficzny, podświetlany, 192 x 48 px

Złącza
Złącza komunikacyjne
1 x LAN, 1 x RS232, 3 x USB
Współpraca z urządzeniami komputer, elementy sieci komputerowej, szuflada,
terminal EFT, WLAN, modem GSM, BT
Sterowanie szufladą
tak (aktywna)

ul. Nawojowska 118

Zasilanie
Z sieci
Awaryjne

zasilacz zewnętrzny 230 V / 12 V; 2 A
akumulator 6 V; 3 Ah

Gabaryty
Waga
Szer./Wy./Gł.

1,5 kg
194/105/215 mm
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