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100 grupe programabile 

8 departamente

29.830 PLU - cu cod bare, fără stoc

32.120 PLU - fără cod bare, fără stoc

23.980 PLU - cu cod de bare, cu stoc

25.480 PLU - fără cod de bare, cu stoc

10 operatori programabili (nume, 

      parolă, drepturi, acces regim lucru)

6 cote TVA programabile

2 cote TVA fixe 

10 forme de plată programabile

      8 fixe (numerar, card, tichet masă, bon valoric, 

       credit, metode moderne plată, card AN)

       2 programabile

Permite logo grafic 384 x 144 pixeli

11 linii antet programabile astfel:

     8 linii antet fiscal 

     3 linii antet comercial

2 linii mesaj final programabile 

200 clienţi cu Denumire/ Adresă /CUI

Vânzare PLU cu preţ preprogramat/ liber

Permite efectuare de calcule aritmetice 
pentru cantitatea PLU vandută, înainte 
de fiecare vânzare (înmulţire/ împărţire)
Citire greutate de la cântar
Citire cod bare de la cântar cu cod PLU
Discount si Adaos
           procentual și valoric
           aplicat la linie vânzare sau subtotal 
Introducere sold iniţial/ plăţi din sertar
Corecţii in cadrul unui bon neînchis

Anulare bon nefinalizat

Jurnal electronic
Înregistrare Factură simplă
         se introduc informaţii client sau se
         selectează clientul din baza de date
         se raportează totalul facturilor
         se pot folosi coduri de bare pentru
         accesare client din baza de date
Inregistrare bacșiș (dacă este activat)
         poate avea asociată o cota TVA
Poate fi utilizată offline
Poate fi utilizată ca imprimantă fiscală

         

Rapoarte multiple
          Raport fiscal zilnic
          Raport PLU (X și Z periodic)
          Raport Grupe (X)
          Raport Departamente (X)
          Raport TVA (X)
          Raport Operatori (X și Z)
          Raport Vânzări

Rapoarte Memorie Fiscală
          După dată
          După nr. raport Z
          Reset RAM
          Modificări TVA

Rapoarte Jurnal Electronic
          După dată
          După nr. Z
          După nr. Bon Fiscal

Rapoarte MF tipărite sau salvate pe USB
           rapoarte sumare/ detaliate după Z/ dată
           pentru fiecare tip de   înregistrare   în MF 
Rapoarte Jurnal Electronic (JE)
           după dată, număr Z, număr document
           citirea fișierelor JE prin conectare la PC

Memorie Fiscală 1830 înregistrări rap. Z
Jurnal Electronic 8GB (micro SD)
Modul comunicaţie GSM - opţional
Modul Criptografic
Export fișiere XML pe memory stick sau 
pe un server FTP

LEGISLATIV

FISCALA
CU JURNAL ELECTRONIC

Lăţime hârtie 57mm
Viteză tipărire 75 mm/s
38 de caractere/ linie
Instalare rapidă rolă hârtie

IMPRIMANTĂ TERMICĂ

Grafic LCD 128x64 pixeli
Afișaj cu iluminare

AFIȘAJ OPERATOR7.4V - 1800 mAh Lithiu
60 ore stand-by
Tipărire max. 40.000 linii
Alimentator 9Vcc - 2.5A/ 4A

ACUMULATOR

DIMENSIUNI
11 X 240 X 82 mm
Greutate 700 g
Temperaturi operare 
-10 si + 45 C

Limită de umiditate 
relativă - max 90% 

30 de taste
12 taste numerice
18 de taste pentru funcţii

1 x USB host
1 x USB device 
1 x Ethernet
2 x (Scanner, 
Cântar, PC)
1 x WiFi (optional)

INTERFETE

TASTATURĂ TURNATA - SILICON


	Page 1
	Page 2

