KASA FISKALNA
ONLINE

GODNY NASTĘPCA – następca najczęściej sprzedawanej na polskim
rynku kasy fiskalnej Novitus NANO. Doskonałe rozwiązanie zarówno
w sprzedaży mobilnej, jak i na tradycyjnym stanowisku sprzedaży. Model
zachował najlepsze
cechy pierwowzoru, czyli niewielkie rozmiary
i wygodny kształt, wodoodporną podświetlaną klawiaturę. Dodano jednak
nowe klawisze funkcyjne, aby umożliwić szybszą sprzedaż i zapewnić
kasjerowi bardziej intuicyjną pracę. Busy, wypożyczalnie, gabinety
lekarskie, parkingi, gabinety kosmetyczne, sklepy - kasa NANO II zawsze
dostosuje się do prowadzonego biznesu.
PRACUJ BEZ ZBĘDNYCH PRZERW – dzięki wymiennemu akumulatorowi
możesz pracować jeszcze dłużej w dowolnym miejscu bez zasilania
sieciowego. NANO II może używać naprzemiennie dwóch pakietów
akumulatorowych.
Rozładowany
akumulator
można
ładować
w urządzeniu lub poza nim za pomocą zasilacza.
ELASTYCZNA KOMUNIKACJA – do dyspozycji złącze komunikacyjne
LAN, RS232 oraz USB w standardzie. W kasie zainstalować można
dodatkowe moduły łączności m.in. WiFi, BT, modem 3G/LTE. Każda kasa
NANO II może współpracować z komputerem, czytnikiem kodów
kreskowych, terminalem płatniczym lub wagą bez konieczności
dokupowania dodatkowych modułów.
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 PTU
Liczba kasjerów
Nazwa towaru

20 000
7
32
40 znaków

Mechanizm drukujący
Rodzaj • Typ
Szerokość papieru

Termiczny, clamshell • FUJITSU FTP 628
57 mm

Klawiatura
Rodzaj
Liczba klawiszy
Klawisze szybkiej sprzedaży
Wyświetlacz
Klient

alfanumeryczna, switchowa, silikonowa,
zabezpieczająca przed zalaniem
29 w tym 9 funkcyjnych
18 (9 w dwóch poziomach) + 10 w trybie
"szybka sprzedaż"
graficzny, podświetlany, czarno-biały, LCD,
192 x 48 pikseli
graficzny, podświetlany, czarno-biały, LCD,
192 x 64 piksele

Kasjer
Złącza
Złącza komunikacyjne
Współpraca z urządzeniami

Sterowanie szufladą
Zasilanie
Z sieci
Awaryjne

1 x RS232, 2 x USB-A host, 1 x USB-B device,
1 x LAN (Ethernet)
CRK, Komputer, Czytnik kodów kreskowych (skaner),
Waga elektroniczna, Terminal płatniczy (EFT),
PIN PAD programowalny (EFT), Drukarka zamówień,
Monitoring (monitor wydruku), WiFi dongle (WAN),
BT dongle, BT LE dongle, Modem GSM
Tak (aktywna)
Zasilacz zewnętrzny 230 V
akumulator 7,4 V; 2,25 Ah; wymienny, możliwość
ładowania akumulatora poza kasą

Gabaryty
Waga
Sze./Wy./Gł.

0,65 kg
100 / 65 / 233 mm
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