szybkość / niezawodność / funkcjonalność
• E-paragon ready
• Druk do 54 linii tekstu na sekundę
• Multikomunikacja: LAN, WiFi*, GSM*, Bluetooth*
• Jeszcze mocniejszy procesor i 2x większy RAM
• Broker – zdalne zarządzanie sieciami drukarek
• Zintegrowane i wolnostojące wyświetlacze
• Ekstremalna wytrzymałość
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Drukarka fiskalna

HD II Online

HD II ONLINE – JESZCZE SZYBSZA, JESZCZE LEPSZA
Model HD II Online to nowa odsłona niezwykle trwałej i szybkiej drukarki fiskalnej do zadań specjalnych, najszybszej i wciąż jedynej na rynku z kolorowym
wyświetlaczem TFT pracującym w trybie High Color z możliwością wyświetlania filmów reklamowych. Jest to najbardziej wszechstronna drukarka online w ofercie
NOVITUS. Urządzenie z rodziny wyróżnionej m.in. Nagrodą Kupców Polskich Złoty Paragon oraz tytułem finalisty konkursu Dobry Wzór.

CO NOWEGO W TYM MODELU?
MULTIKOMUNIKACJA – Dzięki dodatkowemu wewnętrznemu złączu USB po podłączeniu karty WiFi, modemu GSM lub łącza BT, użytkownik uzyskuje niespotykaną
w innych modelach elastyczność pracy oraz możliwość integracji z rozproszonymi systemami sprzedaży. Połączenie z CRK także jest możliwe przez LAN, WLAN lub
GPRS. Drukarkę można podłączyć do systemu komputerowego także przez tradycyjne złącze RS232, dwukanałowe złącze USB. Logiczny port PC2 pozwoli na
integrację z centralnymi systemami gromadzenia informacji, systemami monitorującymi oraz innymi rozwiązaniami firm trzecich, działającymi niezależnie od systemu
sprzedażowego. Tunelowanie transmisji pomiędzy portami drukarki pozwala na podłączenie do niej dodatkowych urządzeń zewnętrznych.
MOC i SZYBKOŚĆ – Jeszcze mocniejszy procesor oraz dwa razy więcej pamięci RAM w stosunku do poprzedniego modelu, to szybszy wydruk. Drukarka pozwala na
osiągnięcie prędkości wydruku nawet do 54 linii tekstu na sekundę.
E-PARAGON READY - Urządzenie obsługuje także funkcję e-paragonu, a możliwość całkowitego wyeliminowania wydruku papierowego będzie dostępna po
rehomologacji i aktualizacji wersji oprogramowania.

SPRAWDZONE STANDARDY
KOLOROWY FUNKCJONALNY WYŚWIETLACZ - Unikalne rozwiązanie pozwalające na wyświetlanie animowanych reklam i komunikatów w trybie High Color na
wyświetlaczu klienta sprawia, że to urządzenie może stać się także nośnikiem reklamowym w punkcie sprzedaży. W swojej wewnętrznej pamięci, drukarka pomieści
aż 128MB klipów graficznych, które mogą być wyzwalane z zewnętrznego programu komputerowego lub poprzez wbudowany, programowany przez użytkownika
harmonogram.
MECHANIZM DRUKUJĄCY Z OBCINACZEM PAPIERU - Japoński mechanizm drukujący z obcinaczem papieru to szybki wydruk, wygoda obsługi i niezwykła trwałość.
Dzięki bardzo dużej rolce oraz oszczędności papieru podczas wydruków papier wymieniany jest rzadziej niż w innych drukarkach. Wymiana papieru w drukarce odbywa
się błyskawicznie na zasadzie "wrzuć i pracuj". Obcinacz papieru precyzyjnie odetnie zakończony paragon.
WBUDOWANE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA - Drukarka HD II Online pozwala zabezpieczyć klawiaturę fizyczną urządzenia, uniemożliwiając przypadkowy dostęp
do menu urządzenia osobom postronnym. Jest to ochrona przed utratą komunikacji z programem sprzedażowym i przypadkowym wykonaniem wydruku raportu
dobowego. Hasło na menu drukarki zabezpiecza przed wykonaniem raportów przez osoby nieuprawnione. Dane urządzenia są chronione poprzez moduł szyfrujący
TPM oraz dwustronną autentykację podczas komunikacji sieciowej.
ZARZĄDZANIE i INTEGRACJE - Dzięki oprogramowaniu BROKER do zarządzania i monitorowania rozproszonych sieci drukarek, możliwa jest pełna kontrola online
nad wieloma urządzeniami. Korzystają z niego działy księgowe, które weryfikują dokumenty generowane na drukarkach fiskalnych (raporty dobowe i paragony fiskalne)
oraz działy IT odpowiedzialne za nadzór nad prawidłową pracą urządzeń, monitorowanie stanu urządzeń oraz ich serwisowanie. Zgodność wsteczna z protokołami
Novitus / Novitus zgodny oraz XML to łatwość integracji z zewnętrznym oprogramowaniem. Możliwa jest także zdalna konfiguracja każdej drukarki przez wbudowany
serwer WWW.

Mechanizm drukujący
Rodzaj
Typ
Szerokość papieru • długość rolki
Szybkość wydruku

termiczny typu "clamshell"
CITIZEN CT-S601
57 mm lub 83 mm • do 100 mb
do 54 linii na sekundę

Klawiatura
Rodzaj
Liczba klawiszy

switchowa
8 + wyłącznik zasilania

Wyświetlacze
Klient
Kasjer

Złącza
Złącza komunikacyjne

Sterowanie szufladą

1x LAN (Ethernet), 2x RS232, 1x zewn.
USB Host (A), 1x wewn. USB Host (A),
1x USB device (B)
komputer, moduł WLAN (opcja), moduł
BT (opcja), Modem GSM 3G/LTE (opcja)
pasywna 6-24V

Zasilanie
Z sieci
Awaryjne

zasilacz zewnętrzny 230V / 24V; 2,1A
LiFePO4 14,4V, 1.4Ah (do 1000 parag.)

Gabaryty
Szerokość/wysokość/głębokość
Waga

178 x 350 x 190mm
4kg

Współpraca z urządzeniami

350 mm

1 000 000
7
bez ograniczeń
bez ograniczeń
tak, do pozycji i do całego paragonu
bez ograniczeń
60 znaków + 3 linie opisu towaru

TFT 4,3", 480 x 272 piksele,
High Color, obrotowy,
zintegrowany lub wolnostojący
wspólny z wyświetlaczem klienta

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

178 mm

190 mm

Parametry danych
Liczba towarów
Liczba stawek PTU
Liczba grup towarowych
Liczba kasjerów
Rabaty/narzuty
Opakowania
Nazwa towaru

