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BONO E

Drukarka fiskalna Bono E z homologacją Prezesa Głównego Urzędu Miar i z programem 2.06
posiada nowe funkcjonalności, sprawiające, że podobnie jak wcześniej Delio Prime E tak
teraz Bono E ma więcej wspólnego z Novitus HD E niż z poprzednią wersją Bono E.
Wszystko to sprawia, że urządzenia te są jeszcze bardziej atrakcyjne i dają użytkownikom
wiele nowych możliwości:

Zwiększona czytelność wydruku – możliwość wyboru różnych czcionek a na wydrukach
niefiskalnych możliwość ich powiększania, poszerzania, drukowania w negatywie itp.
Logo graficzne w nagłówku dokumentów – programowana przez użytkownika grafika,
logo sprzedawcy, sklepu, sieci itp.
Drukowanie NIPu nabywcy na paragonie – czytelny wydruk na paragonie według
wymagań Ministerstwa Finansów
Uniwersalna formatka wydruków niefiskalnych – formatka, na której można wydrukować
dowolny tekst, różną czcionką, dowolną grafikę, różnej wielkości kody kreskowe i QR
itp. Cały wydruk opatrzony jest nadrukiem NIEFISKALNY po bokach.
Programowane tekstów i grafiki na wydrukach niefiskalnych – możliwość
zaprogramowania kilkudziesięciu grafik oraz tekstów, które później można używać w
wydrukach niefiskalnych
Licznik zużytego papieru – pełna kontrola nad zużyciem papieru przez drukarkę
Konfigurowalny format nagłówka, stopki, pozycji paragonu, faktury. Możliwość kontroli
wydawanej klientowi reszty.
Monitor wydruku – funkcjonalność pozwalająca na podłączenie do systemu
monitorującego i nagrywającego obraz z kamery z nałożonymi informacjami
drukowanymi przez drukarkę,
Niezależny od systemu sprzedaży dostęp do informacji diagnostycznych – pełen odczyt
wszystkich informacji charakteryzujących pracę, stan oraz zasoby drukarki fiskalnej
(zajętość pamięci podręcznej, pamięci fiskalnej, napięć baterii, akumulatora, zasilacza).
Łatwy wydruk ostatniego dokumentu z kopii elektronicznej – nowa pozycja w menu



ułatwiająca szybki dostęp do ostatnich wydruków
Dostęp do danych kopii elektronicznej z komputera niezależny od systemu sprzedaży
Możliwość zintegrowania poprzez urządzenie niezależnych systemów (np. systemu
sprzedaży i systemu lojalnościowego) dzięki portom PC i PC2 co pozwala znacząco
obniżyć koszt takiej integracji

Bono E to nowoczesna drukarka fiskalna z elektroniczną kopią paragonu dedykowana do
małych i średnich punktów handlowych, gdzie sprzedaż prowadzona jest z programu
komputerowego a drukarka będzie fiskalnym uzupełnieniem tego stanowiska.

Cechy wyróżniające drukarkę BONO E:

Ergonomiczna obudowa z plastiku
Drukarka z elektroniczną kopia paragonu (brak drugiej rolki na wydruk kopii)
Zapis elektronicznej kopii na karcie SD, dostępnej dla użytkownika
Dostęp do danych zapisanych na karcie SD z poziomu drukarki (z możliwością
wydruku)
Dostęp do danych zapisanych na karcie SD z komputera z możliwością ich
przeglądania, raportowania, kopiowania i archiwizowania
Dostarczony wraz z drukarką program komputerowy do odczytu danych z karty SD z
funkcją raportowania i wyszukiwania oraz do odczytu danych z pamięci fiskalnej z
wykonaniem autoryzowanego raportu okresowego i miesięcznego fiskalnego
Zaawansowane zarządzanie energią
Wydajny wewnętrzny akumulator
Graficzne, niebieskie wyświetlacze LCD dla kasjera i klienta. Wyświetlacz klienta:
132x64 piksele, kasjera 132x32 piksele
Podświetlana klawiatura,
Złącza komunikacyjne RS232 oraz USB
Współpraca z większością programów sprzedaży przy użyciu najpopularniejszego
protokołu komunikacyjnego na rynku
Nazwa towaru do 40 znaków
Nawet do 255 pozycji sprzedaży na jednym paragonie
Szybki wydruk
Jeden mechanizm clamshell – bardzo łatwa i szybka wymiana papieru, brak
konieczności wymiany kopii paragonu
Zaawansowany system oszczędzania papieru (brak niezadrukowanego papieru
pomiędzy paragonami, zagęszczanie wydruku przy krótszych nazwach, raportach itp.)
Papier szerokości 57 mm
Wydruk faktur VAT i kopii bezpośrednio na drukarce
Bardzo duża ilość wydruków niefiskalnych
Wydruki potwierdzeń akceptacji kart płatniczych, lojalnościowych oraz zakupu
pre-paidów
Drukowanie kodów kreskowych towarów oraz numeru systemowego
Wydruk dodatkowych opisów towarów na paragonie

Cena netto: 
2 490 zł - już w sprzedaży!



Opis produktu

Nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie z
przeznaczeniem dla małych i średnich punktów handlowych, gdzie sprzedaż
prowadzona jest z programu komputerowego, a drukarka będzie fiskalnym
uzupełnieniem tego stanowiska.

Zobacz film prezentujący drukarkę BONO E [6]: [6]

[6]

Możliwości BONO E są ogromne - pomimo jej niewielkich gabarytów.

Drukarka ta - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów - realizuje zapis kopii
paragonu na elektronicznym nośniku danych. Zastosowanie elektronicznej kopii
paragonu znacznie obniża koszty eksploatacji urządzenia, dzięki wyeliminowaniu
równoczesnego zadruku drugiej rolki papieru kopią. Za sprawą takiego rozwiązania
nie ma konieczności przechowywania rolek z kopiami przez kilka lat, co zajmuje sporo
miejsca a ich czytelność po kilku miesiącach bywa znikoma. W tej drukarce kopia
wydruku zapisywana jest w sposób elektroniczny na niewielkiej karcie SD (jak w
aparatach fotograficznych). Jedna karta może wystarczyć nawet na kilka lat pracy
drukarki. Dane kopii zapisanych na karcie są dostępne dla użytkownika. Można je
wydrukować bezpośrednio na drukarce, lub odczytać w standardowym komputerze
PC. Z danych tych na komputerze można sporządzać żądane raporty. Dzięki
elektronicznej kopii zakładanie i wymiana papieru w mechanizmie drukującym jest
znacznie prostsze, niż w dotychczasowych urządzeniach. Dodatkowo zastosowanie
mechanizmu drukującego typu „clamshell” powoduje, że ta operacja jest dziecinnie
prosta, odbywa się na zasadzie: „wrzuć i pracuj”.

Ten wysokiej jakości mechanizm drukujący, znanej firmy SEIKO, bardzo szybko i
cicho drukuje paragony oraz niezbędne raporty i faktury VAT. Program pracy drukarki
inteligentnie zarządza „zagęszczaniem” wszystkich wydruków, maksymalnie
oszczędzając papier, nie pozostawiając niezadrukowanych powierzchni pomiędzy
wydrukami.

Drukarka wyposażona jest w dwa niebieskie wyświetlacze graficzne. Wyświetlacz
operatora ma 132 x 32 piksele a wyświetlacz klienta 132 x 64 piksele. Na
wyświetlaczach tych drukarka bardzo dokładnie informuje kasjera o pracy drukarki,
ułatwiając mu programowanie i sprzedaż, a klienta o sprzedawanych towarach,
cenach oraz wartościach do zapłaty. Dodatkowo na wyświetlaczu dla klienta drukarka
może wyświetlać grafikę lub teksty reklamowe.

Precyzyjna klawiatura drukarki jest podświetlana niebieskimi diodami, dzięki czemu jej
obsługa jest bardzo łatwa i przyjemna. Klawisz nawigacyjny pomaga w poruszaniu się
po rozbudowanym menu drukarki.



Nazwa: BONO E
Typ: Drukarka fiskalna z elektroniczną kopią paragonu
Przeznaczenie: 
praca w sklepach, marketach, hurtowniach, recepcjach hoteli, stacjach paliw,
salonach samochodowych itp.

Dane techniczne

Dane techniczne

Parametry urządzenia
Liczba towarów: 
250 000
Liczba stawek PTU: 
7
Liczba kasjerów: 
bez ograniczeń, zależna od programu magazynowego
Nazwa towaru: 
40 znaków
Nośnik kopii elektronicznej: 
Karta SD Novitus

Mechanizm drukujący
Rodzaj: 
termiczny typu "clamshell"
Typ: 
SEIKO, LTPC 245
Szerokość papieru: 
57 mm, długość rolki: do 60 mb

Klawiatura
Rodzaj: 
membranowa
Liczba klawiszy: 
4 + klawisz nawigacyjny (góra, dół, prawo, lewo)

Wyświetlacze
Klient: 
LCD graficzny 132x64 piksele, do 8 linii po 24 znaki. Wyświetlanie ruchomej grafiki!
Kasjer: 
LCD graficzny 132x32 piksele, do 4 linii po 24 znaki.

Złącza
Złącza komunikacyjne: 
2 x RS232, 1 x USB (dwukanałowe)
Współpraca z urządzeniami: 
komputer, terminal EFT, PinPad
Sterowanie szufladą: 
tak (6 - 24V)

Zasilanie
Z sieci: 
zasilacz sieciowy 230 / 24V - 1,25A
Awaryjne: 
akumulator 6V, 3Ah

Wymiary
Szerokość/wysokość/głębokość: 
146 / 145 (190) / 215 mm
Waga: 
1,75 kg



Pliki do pobrania

Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar (ważna do 2017-05-23) [7]

Homologacja Ministerstwa Finansów (ważna do 3 lutego 2014) [8]

Certyfikat CE [9]

Instrukcja obsługi - wersja 05 z 23.06.2014 [10]

Instrukcja QuickStart [11]

Zdjęcie (jpg) [12]

Zdjęcie (jpg) z boku [13]



Cena netto: 35 zł

Cena netto: 250,00 zł

Cena netto: 450,00 zł

Akcesoria

Karta SD Novitus - elektroniczny nośnik danych

[14]

Karta SD NOVITUS służąca do rejestracji elektronicznej kopii wydruków w

Czytaj dalej [14] English [15]

Szuflada duża

[16]

Szuflada EC-410, występuje w wersjach do: 

Czytaj dalej [16] English [17]

Szuflada typu Flip-Top

[18]

Szuflada otwierana „do góry”.

Czytaj dalej [18] English [19]



Adres URL źródła: http://www.novitus.pl/pl/produkty/systemy-fiskalne/bono-e.html

Odnośniki:
[1] http://www.novitus.pl/sites/default/files/bono_e1_mini_p2.jpg
[2] http://www.novitus.pl/sites/default/files/bono_e1.jpg
[3] http://www.novitus.pl/sites/default/files/bonoe2.jpg
[4] http://www.novitus.pl/sites/default/files/bonoe3.jpg
[5] http://www.novitus.pl/pl/produkt/produkt_kasa_fiskalna/46.html
[6] http://www.youtube.com/watch?v=le-zr9ALj-I
[7] http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/dpgum_bono_e_2014.pdf
[8] http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/dmf_bono_e_2011.pdf
[9] http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/ce_bono_e.pdf
[10] http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/instr_obslugi_bonoae_v05_20140623.pdf
[11] http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/quickstart_bonoeapteka.pdf
[12] http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/bono_front.jpg
[13] http://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/zalaczniki/bono_bok.jpg
[14] http://www.novitus.pl/pl/produkty/akcesoria/karta-sd-novitus-elektroniczny-nosnik-danych.html
[15] http://www.novitus.pl/en/produkty/akcesoria/novitus-sd-card.html
[16] http://www.novitus.pl/pl/produkty/akcesoria/szuflada-duza.html
[17] http://www.novitus.pl/en/produkty/akcesoria/large-drawer.html
[18] http://www.novitus.pl/pl/produkty/akcesoria/szuflada-typu-flip-top.html
[19] http://www.novitus.pl/en/produkty/akcesoria/flip-top-drawer.html
[20] http://www.novitus.pl/sites/default/files/rolka_57x30_mobile.png
[21] http://www.novitus.pl/pl/print/438
[22] http://www.novitus.pl/en/produkty/materialy-eksploatacyjne/roll-thermal-paper-print-57mm30m.html

Materiały eksploatacyjne

Rolka papieru term. z nadrukiem 57mm/30m

[20]

Rolka papieru term. z nadrukiem 57mm/30m

Cena netto: 
1,41 zł

Wersja do wydruku [21] English [22]


