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MAŁA PLUS E

Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów
sprzedaży realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta
SD), wg wytycznych Rozporządzenia MF z dnia 28 listopada 2008 r.. Nowoczesne
wzornictwo, sprawdzona, poparta wieloletnim doświadczeniem ergonomia, oraz najwyższa
jakość zastosowanych podzespołów sprawią, że zarówno początkujący jak i wieloletni
użytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie można wymagać od urządzeń
fiskalnych. Dzięki niewielkim wymiarom kasa nie zabierze dużo miejsca na – często
ograniczonej – powierzchni stanowiska sprzedaży. Kasa posiada bazę towarową 3000
towarów, każdemu z towarów można zaprogramować nazwę do 40 znaków. Paragon może
być przyozdobiony nagłowkiem graficznym, a możliwość wydrukowania NIP Nabywcy
spowoduje, że nie trzeba będzie wystawiać klientom faktur na zakupy do kwoty 450 PLN

Cena netto:
1 250 zł

Cena netto: 
1 250 zł



Opis produktu

Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych
punktów sprzedaży realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym
nośniku danych (karta SD), wg wytycznych Rozporządzenia MF z dnia 28 listopada
2008 r.. Nowoczesne wzornictwo, sprawdzona, poparta wieloletnim doświadczeniem
ergonomia, oraz najwyższa jakość zastosowanych podzespołów sprawią, że
zarówno początkujący jak i wieloletni użytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to,
czego obecnie można wymagać od urządzeń fiskalnych. Dzięki niewielkim
wymiarom kasa nie zabierze dużo miejsca na – często ograniczonej – powierzchni
stanowiska sprzedaży. Kasa posiada bazę towarową 3000 towarów, każdemu z
towarów można zaprogramować nazwę do 40 znaków. Paragon może być
przyozdobiony nagłowkiem graficznym, a możliwość wydrukowania NIP Nabywcy
spowoduje, że nie trzeba będzie wystawiać klientom faktur na zakupy do kwoty 450
PLN.

Kasa współpracuje z komputerem, pozwala na podłączenie czytnika kodów
kreskowych, elektronicznej wagi kalkulacyjnej czy terminala płatniczego. Steruje
szufladą na pieniądze.

W kasach dzięki mechanizmowi Fujitsu typu easy loading wymiana papieru jest
bardzo szybka i prosta: „wrzuć i pracuj!”. Papier szerokości 57 mm pozwala na
drukowanie przejrzystych paragonów. W nagłówku paragonu można zaprogramować
element graficzny (np. logo firmy), co wyróżni paragony wydawane przez kasę.
Czytelne wyświetlacze oraz intuicyjna klawiatura ułatwią codzienną pracę
obsługującym.

Czytnik karty SD, na której rejestrowana jest elektroniczna kopia wydruków znajduje
się pod pokrywą mechanizmu drukującego a sama karta jest dostępna dla
użytkownika. Dane zapisane na karcie mogą zostać w całości lub wybiórczo
wydrukowane na życzenie obsługi na mechanizmie drukującym kasy fiskalnej, lub być
przeglądane i obrabiane w standardowym komputerze PC.

Kasa umożliwia ustalenie waluty głównej, w jakiej prowadzona jest sprzedaż,
możliwość jej zmiany z wyprzedzeniem na inną (zmiana waluty) oraz informacyjnego
drukowania przeliczenia wartości paragonu z waluty głównej na dowolną walutę pod
paragonem fiskalnym wraz z przelicznikiem i wydaną resztą.

Cechy wyróżniające kasy MAŁA PLUS E:

Zgrabna, ergonomiczna obudowa
Baza towarów: 3000
Nazwa towaru lub usługi: do 40 znaków
Dodatkowy opis towaru na paragonie: 3 linie po 40 znaków
Dwa kody dla każdego towaru (kod porządkowy oraz kod kreskowy)
Identyfikacja 8 kasjerów
8 form płatności
Obsługiwane urządzenia: waga, skaner, PC, modem, terminal EFT
Wielowalutowość, możliwość zmiany waluty
Obsługa waluty EURO oraz innych
Wyszukiwanie towaru po nazwie i możliwość wyboru towaru z definiowalnych
list
Bardzo łatwy sposób wymiany papieru
Szybki wydruk (10 linii tekstu na sekundę)
Możliwość drukowania grafiki w nagłówku paragonu



Nazwa: MAŁA PLUS E
Typ: kasa fiskalna jednostanowiskowa prosta
Przeznaczenie: małe i średnie punkty handlowe

Dane techniczne

Dane techniczne

Parametry urządzenia
Liczba towarów: 
3 000
Liczba stawek PTU: 
7
Liczba kodów dowiązanych: 
brak
Liczba grup towarowych: 
42
Liczba kasjerów: 
8
Rabaty/narzuty: 
tak, kwotowe, procentowe, na pozycje, na paragon
Pojemność bufora ON-LINE: 
brak
Opakowania: 
64
Nazwa towaru: 
40 znaków
Nośnik kopii elektronicznej: 
Karta SD / mikro SD

Mechanizm drukujący
Rodzaj: 
termiczny, easy loading
Typ: 
FUJITSU FTP 628
Szerokość papieru: 
57 mm

Klawiatura
Rodzaj: 
alfanumeryczna
Liczba klawiszy: 
19
Klawisze szybkiej sprzedaży: 
brak

Wyświetlacze
Klient: 
LCD 2 x 16 znaków, podświetlany, niebieski
Kasjer: 
LCD 2 x 16 znaków, podświetlany, niebieski

Złącza
Złącza komunikacyjne: 
2 x RS232
Współpraca z urządzeniami: 
komputer, skaner, waga, terminal EFT, modem
Sterowanie szufladą: 
tak, aktywna



Pliki do pobrania

Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar z 30.08.2013 (ważna do 30.08.2016) [5]

Decyzja Ministerstwa Finansów z 10.09.2010 (ważna do 30.09.2013) [6]

Decyzja Ministra Finansów z 2.10.2009 [7]

Instrukcja obsługi do wersji 2.01 (od 2013-09) [8]

Quick Start - instrukcja podręczna [9]

Instrukcja obsługi v 1.10 [10]

Zdjęcie (jpg) [11]



Cena netto: 35 zł

Cena netto: 250,00 zł

Cena netto: 250,00 zł

Akcesoria

Karta SD Novitus - elektroniczny nośnik danych

[12]

Karta SD NOVITUS służąca do rejestracji elektronicznej kopii wydruków w

Czytaj dalej [12] English [13]

Moduł komunikacji radiowej BT RJ45 8/8

[14]

Zewnętrzny moduł komunikacji radiowej bluetooth podłączany do kasy/druka

Czytaj dalej [14] English [15]

Szuflada średnia aktywna

[16]

Szuflada "aktywna" podłączana do kasy i sterowana sygnałem "logicznym" z

Czytaj dalej [16] English [17]
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Materiały eksploatacyjne

Rolka papieru term. z nadrukiem 57mm/30m

[18]

Rolka papieru term. z nadrukiem 57mm/30m

Cena netto: 
1,41 zł

Wersja do wydruku [19] English [20]


