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Kasa fiskalna

SENTO LAN E

SENTO LAN E wykorzystuje obudowę znanej już i bardzo dobrze przyjętej przez rynek kasy SENTO E, posiada wszystkie funkcje, które miała kasa SENTO E, jednak jej
parametry techniczne oraz nowe funkcjonalności przenoszą kasę SENTO LAN E w zupełnie inny, wyższy segment rynku kas fiskalnych.
Komunikacja to podstawa • Kasa współpracuje z komputerem przy pomocy złącz RS232, USB, oraz LAN, pozwala na podłączenie czytnika kodów kreskowych –
również USB, elektronicznych wag kalkulacyjnych, drukarki zamówień, terminala płatniczego czy pin-pada. Komunikacja z komputerem może odbywać się ON-LINE,
jak przy dużych kasach systemowych. Kasa posiada bufor ON-LINE paragonów mogących pomieścić aż 20 000 pozycji.
Dodatkowe funkcję i ułatwienia dla obsługi • Nazwy programowanych towarów mogą mieć aż 40 znaków, baza towarów może pomieścić nawet 16 000 artykułów
PLU. Do każdego sprzedanego artykułu na paragonie można dodać definiowalny opis. Kolejnymi nowinkami w tym modelu kasy jest drukowanie NIP-u nabywcy na
paragonie wraz z jego prezentacją na wyświetlaczu klienta, programowanie grafik w stopce paragonu, przenoszenie danych pomiędzy kasami lub komputerem
poprzez pamięć zewnętrzną, możliwość drukowania kodów kreskowych oraz kodów QR na wydrukach niefiskalnych. Mechanizm Fujitsu typu „wrzuć i pracuj” bardzo
usprawnia operacje wymiany papieru a czas wydruku paragonów i raportów jest bardzo krótki. Dodatkowo możliwość użycia rolki papieru o długości 60 metrów
bieżących pozwoli na długą, nieprzerwana prace urządzenia.
Dane zawsze dostępne • Czytnik kart µSD, na którym rejestrowana jest elektroniczna kopia wydruków zamontowany jest od spodu kasy, a sama karta jest dostępna
dla użytkownika. Dane zapisane na karcie mogą zostać w całości lub wybiórczo wydrukowane przez użytkownika.

Parametry danych
liczba towarów
liczba stawek PTU
pojemność bufora ON-LINE
liczba grup towarowych
liczba kasjerów
opakowania
nazwa towaru
obsługa waluty euro
elektroniczna kopia

16 000
7
20 000
100
32
64
40 znaków + 3 linie po 40 znaków opisu
tak (wielowalutowość)
karta µSD NOVITUS

Mechanizm drukujący
rodzaj
termiczny "wrzuć i pracuj" FUJITSU FTP 628
szerokość papieru • długość rolki 57 mm • 60 m
Klawiatura
rodzaj
liczba klawiszy
klawisze szybkiej sprzedaży

alfanumeryczna (switchowa)
33
14 klawiszy, 28 kombinacji +10 w trybie szybka sprzedaż

Wyświetlacz
klient
kasjer

graficzny LCD, podświetlany, 132x32 piksele, czarno-biały 4x22
graficzny LCD, podświetlany, 132x32 piksele, czarno-biały 4x22

Złącza
złącza komunikacyjne
współpraca z urządzeniami
sterowanie szufladą

212 mm

3 x RS232, 1 x USB „klient”, 1 x USB „host”, 1 x LAN
komputer RS232/USB/LAN, czytnik RS232, czytnik USB, waga,
multiplekser, terminal EFT (RS,LAN), pin pad, drukarka zamówień,
monitoring, moduł Bluetooth, modem GPRS, klawiatura USB, pendrive
tak, 6-24V

100 mm

299 mm

Zasilanie
z sieci
awaryjne

zasilacz zewnętrzny 230 V/12 V/2,
akumulator 6 V, 3 Ah

Gabaryty
waga

1,8 kg

Dane kontaktowe
Partnera Handlowego
Novitus

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
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