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Link do produktu: https://www.kasafiskalna.com/novitus-sento-online-50000plu-p-466.html

Novitus Sento ONLINE
(50.000PLU)
Cena brutto

2 152,50 zł

Cena netto

1 750,00 zł

Producent

NOVITUS

Opis produktu
Kasa fiskalna
Novitus Sento Lan E - ONLINE
SENTO ONLINE Kasa Novitus SENTO Online to następca legendarnych kas z rodziny SENTO. Optymalne połączenie
wyśrubowanych parametrów technicznych oraz zaawansowanych funkcji to jej znak rozpoznawczy. Dzisiaj i za wiele lat taka
sama wydajność pracy jest gwarantowana.
SENTO Online to kasa fiskalna umożliwiająca połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas za
pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Oznacza to, że spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i
Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz Ustawy o VAT. Do
poprawnej współpracy z CRK wystarczy jedynie połączenie z właściwie skonfigurowaną siecią internetową. Kasa jest
dedykowana małym i średnim punktom handlowo – usługowym. Mała i poręczna obudowa kasy kryje w sobie zaawansowaną
technologię i funkcjonalność spotykaną wcześniej w segmencie dużych kas systemowych. Bardzo duża baza towarowa,
precyzyjne nazewnictwo towarów, komunikacja on-line z komputerem, wiele złącz komunikacyjnych, w tym złącza RS232 i
USB pozwalają stworzyć zaawansowany system sprzedaży dla średniego sklepu. Ergonomiczna budowa sprawia, że
wielogodzinna praca na tej kasie będzie wygodna i efektywna. Kasa SENTO Online czerpie z najlepszych wzorców i
doświadczeń kas z rodziny SENTO. Optymalne połączenie wyśrubowanych parametrów technicznych oraz zaawansowanych
funkcji to jej znak rozpoznawczy. Dzisiaj i za wiele lat taka sama wydajność pracy jest gwarantowana. Kasa jest dedykowana
małym i średnim punktom handlowo – usługowym. Mała i poręczna obudowa kasy kryje w sobie zaawansowaną technologię i
funkcjonalność spotykaną wcześniej w segmencie dużych kas systemowych.
KASA SENTO ONLINE W SKRÓCIE:
• Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (CRK)
• 50.000 towarów w bazie
• 40 znaków w nazwie
• 10.000 kodów dowiązanych
• 20.000 bufor paragonów on-line
• 100 pozycji na paragonie
• 100 działów towarowych
• 32 kasjerów
• 10 form płatności
• 7 stawek PTU
• 4.096 MB pamięci flash
• System Linux
• 2 wyświetlacze LCD 132x32 pxl
• Łączność LAN, RS232, USB, WLAN (opcja), BT(opcja), GSM 3G/LTE (opcja)
• Współpraca z terminalem kart płatniczych, czytnikiem kodów kreskowych i szufladą
• Wygodne programowalne klawisze szybkiej sprzedaży
• Rozliczenia opakowań zwrotnych i kaucji oraz towarów akcyzowych, usługi BUS-owe i czasowe
• Programowalne nagłówki graficzne paragonu, grafiki w stopce paragonu
• Współpraca z systemami monitoringu

komunikacja z CRK, ONLINE

1 rolka , karta uSD

ilość kodów PLU

16.000 PLU
1tys tandemów (towar+opak.)
1tys zestawów (towar + towar)
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kody dowiązane

10.000

NIP, ID klienta na paragonie

TAK

Nazwy na paragonie

40 znaków
+3 linie 40 znaków opisu dodatk.

Wyświetlacz kasjera/klienta

graficzny, podświetlany, czarno-biały,
LCD, 132 x 32 piksele

grafika w nagłówku i stopce paragonu

TAK

klawisze szybkiej sprzedaży

2x14

rodzaj klawiatury

alfanumeryczna, swichowa,
19+14 klawiszy funkcyjnych

złącza

1 x LAN, 3 x RS232
1 x USB host, 1 x USB klient
komputer, czytnik (RS232, USB),
waga, modem, terminal EFT, moduł
Bluetooth, drukarka zamówień,
monitoring, PC2, szuflada aktywna
oraz pasywna 6-24V

wymiary

299x 100 x 212 mm

waga

1,8kg

rodzaj papieru

termiczny 57mmx 30- 60m
system szybkiego ładowania

gwarancji

możliwość przedłużenia do 5 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:
komunikacja z CRK: LAN , MODEM 3G (+ 158,66 zł ), WIFI/BLUETOOTH (+ 60,27 zł )
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