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Tehnologie de ultimă generație.
Conformă cu legislația actuală
Acumulator optional
Deține autorizatie de distributie
eliberata de Comisia de Autorizare
a Distribuitorilor pentru Aparate de
Marcat Electronice Fiscale.

Echipata cu SD card
si certificat digital
Permite conectarea
unui afisaj suplimentar

Permite echiparea
cu modem GSM/ GPRS

Bluetooth
R

GSM GPRS

Funcții :
Permite tipărirea de facturi simplificate
Ÿ Cod fiscal client
Ÿ Nume client pe 2 rânduri x 64 caractere
Ÿ 3 rânduri cu text liber x 32 caractere

Permite tipărirea a maximum 120 linii de
text liber în cadrul unui bon

Caracteristici :
Ÿ Jurnal electronic cu posibilități de salvare pe un
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

memory stick sau direct în calculator
Antet pe 5 rânduri + 1 rând CUI/CNP cu
posibilitatea de inserare imagini, sigle, logo-uri
8 cote de TVA , 20 departamente
8 operatori cu nume și parolă
Mijloace de plată : Numerar, CEC, card , tichete de
masă, tichete valorice, vouchere
PLU-uri: 5000 cu posibilități de extindere la 30.000
și gestionare stocuri
Memorie fiscală cu 2000 închideri zilnice
Mesaje sfârșit de bon pe 2 rânduri,

Ÿ Reduceri și majorări în valori fixe și
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

procentuale, inclusiv pe subtotal
Mesaj publicitar pe ecran
Reglaj contrast tipărire
Posibilitate retur produse
Rapoarte zilnice, lunare, periodice, pe
departamente, orare, pe casieri

CASA DE MARCAT FISCALA

Permite conectarea
la interfata RS 232
a unui modul Bluetooth

Ÿ
Ÿ Nu se înlocuieste Memoria Fiscală la

trecerea din plătitor TVA în neplătitor TVA
și invers.
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CASA DE MARCAT FISCALA
Articole programabile
Unitate de măsură
Coduri de bare atașate
Tipuri de taxe
Grupe de articole
Departamente
Jurnal electronic
Modul Criptografic
Viteza de tipărire
Ecran Operator
Ecran Client
Ecran suplimentar
Tastatura
Alimentare
Acumulator
Interfețe comunicație
Bluetooth extern
GPRS
Condiții de lucru
Dimensiuni, Greutate

Standard 5000, opțional până la 30000
Până la 7 caractere
EAN-13, EAN-8, UPC, configurabile de utilizator
Cote TVA: 6 cote programabile, 1x Scutit TVA, 1x alte taxe
20 grupe/ categorii de articole cu denumiri programabile
20 departamente cu denumiri programabile
Capacitate microSD/ eMMC card până la 32GB
Conține certificat digital X.509.V3, cu valabilitate 10 ani
90 mm/ secundă
LCD grafic, 4 linii x 16 caractere, iluminat (backlight)
LCD grafic, 2 linii x x16 caractere, iluminat (backlight)
Posibilitatea conectării unui afisaj extern
40 taste, rezistente la apă și la condiții exigente de mediu
Alimentator - DC 7V/ 3A
Acumulator 6V, 3200 mA/ h, autonomie 500 bonuri (optional)
1x mini USB,2 x USB,1x LAN,1x WiFi ,1x RS-232C,1x sertar
Posibilitatea conectării unui modul de comunicație Bluetooth
Posibilitatea echipării cu modem GSM/GPRS
De la +5 C pana la +45 C/ Umiditatea fara condens 40-80%
L x W x H: 328 x 190 x 107 mm ; Aproximativ 1,2Kg

Interfața WI-FI permite conectarea la un PC, printr-un router, fără niciun cablu
Protocol de comunicație directă între casa de marcat și cântarul Partner DUA
Schimbarea acumulatorului se face foarte ușor fără desigilarea echipamentului

Â

Programe utilitare oferite gratuit :
- PC Utility: programare casa de marcat ,
- FM&EJ reader: Citire și salvare în PC conținut Memorie Fiscala și Jurnal electronic
- Export XML: salvare/ export fișiere în PC
- Aplicatie FPDemo + DLL-uri pentru utilizare ca printer fiscal

Opționale :
- Afișaj suplimentar conectabil la interfata serială RS 232
- Modul Bluetooth extern conectabil la interfața serială RS 232
- Modem intern GSM/GPRS
- Driver de interfațare pentru utilizarea ca și Printer Fiscal
- Cântar electronic cu interfata pentru conectarea directa la casa
- Cititoare coduri de bare
- Sertar de bani
- Încărcător de mașină
- Husa de transport

CASA DE MARCAT FISCALA

Toate programele utilitare comunica cu echipamentul prin oricare din cele 4 interfețe
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