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NANO E

Zobacz specjalne serwisy poświęcone fiskalizacji nowych grup podatkowych w 2015 roku:
www.kasawgabinecie.pl [5] - lekarzy i dentystów
www.kasawkancelarii.pl [6] - prawników i usług prawnych
www.kasawwarsztacie.pl [7] - warsztatów naprawy pojazdów, opon, stacji diagnostycznych
Serwisy zawiera informacje prawne, ofertę, infomację o kosztach, odliczeniach, odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania, interaktywną instrukcję obsługi kasy, itp.
Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości!
Nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla
osób prowadzących ruchomą sprzedaż (przenośną), lub tradycyjną, gdzie lada sklepowa ma
ograniczoną powierzchnię.
Kasa Nano E występuje w wersjach: "med" - dedykowanej dla lekarzy i dentystów, "lex" dedykowane dla prawników, "moto" - dedykowanej dla warsztatów naprawy samochodów,
opon i stacji diagnostycznych oraz „L” – dedykowanej ośrodkom szkolenia kierowców. Jako
jedyna kasa fiskalna otrzymała rekomendację Stowarzyszenia „KIEROWCA.PL”. Wersje kasy
Nano E „med” – dla lekarzy i „lex” dla prawników, były najczęściej wybieranymi
urządzeniami przez tych podatników w okresie pierwszego etapu fiskalizacji tych grup w
2011 roku.

Cechy wyróżniające kasę NANO:
Niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja
Ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia
Możliwość pracy w trudnych warunkach atmosferycznych: wysokie i niskie temperatury
Pierwsza kasa przenośna z elektroniczną kopią wydruku
Zapis elektronicznej kopii na karcie SD o dowolnej pojemności, dostępnej dla
użytkownika

Dostęp do danych zapisanych na karcie SD z poziomu kasy (z możliwością wydruku)
Dostęp do danych zapisanych na karcie SD z komputera z możliwością ich
przeglądania, raportowania kopiowania
Dostarczony wraz z kasą 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
Bardzo wydajny wewnętrzny akumulator litowo-jonowy
Możliwość wydrukowania nawet 2,5 tysiąca paragonów 30-to liniowych bez zasilania
zewnętrznego. Po pojawieniu się komunikatu o rozładowaniu akumulatora można
wydrukować jeszcze do 300 paragonów
Akumulator wewnętrzny wykonany w formie wymiennego pakietu
Możliwość ładowania akumulatora zasilaczem poza kasą
Alfanumeryczne LCD wyświetlacze dla kasjera i klienta, 2x16 znaków w kolorze
niebieskim
Podświetlana klawiatura swithowa, precyzyjnie działająca, pokryta silikonową nakładką
zabezpieczającą przez zalaniem
Klawiatura alfanumeryczna ułatwiająca obsługę i programowanie kasy oraz podawanie
zakresów dat i numerów dla raportów okresowych
Programowalne klawisze funkcyjne F1, F2, F3, F4.
Złącza komunikacyjne RS232 oraz USB
Współpraca z większością programów sprzedaży przy użyciu najpopularniejszego
protokołu komunikacyjnego na rynku
Praca ON-Line z komputerem, pojemność bufora 2000 pozycji
Funkcja obsługi parkingów
Złącza komunikacyjne oraz karty SD zabezpieczone gumowymi zatyczkami
zabezpieczającymi przed zabrudzeniem oraz wilgocią
Specjalne miejsce na zamontowanie zewnętrznego moduły bluetooth do
bezprzewodowej komunikacji z komputerem
Wewnętrzny moduł Bluetooth może współpracować z bezprzewodowym czytnikiem
kodów kreskowych
Nazwa towaru lub usługi do 40 znaków
Bardzo szybki wydruk
Jeden mechanizm clamshell – bardzo łatwa i szybka wymiana papieru, brak
konieczności wymiany kopii paragonu
Zaawansowany system oszczędzania papieru (zagęszczanie wydruku przy krótszych
nazwach, raportach itp.)
Papier szerokości 57 mm
Wydruki potwierdzeń akceptacji kart płatniczych oraz zakupu pre-paidów
Możliwość drukowania logo graficznego w nagłówku paragonu
Możliwość drukowania grafiki w stopce paragonu
Możliwość drukowania NIP NABYWCY na paragonie fiskalnym
Drukowanie dowolnych wydruków niefiskalnych (jak na drukarkach fiskalnych)
Nowe funkcje usług BUS-owych
Cena netto:
1290 zł

Opis produktu

Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości!
Nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie dedykowana
dla osób prowadzących ruchomą sprzedaż (przenośną), lub tradycyjną, gdzie lada
sklepowa ma ograniczoną powierzchnię.
Kasa Nano E występuje w wersjach: "med" - dedykowanej dla lekarzy i dentystów, "lex" dedykowane dla prawników oraz „L” – dedykowanej ośrodkom szkolenia kierowców.
Jako jedyna kasa fiskalna otrzymała rekomendację Stowarzyszenia „KIEROWCA.PL”.
Wersje kasy Nano E „med” – dla lekarzy i „lex” dla prawników, były najczęściej
wybieranymi urządzeniami przez tych podatników w okresie pierwszego etapu
fiskalizacji tych grup w 2011 roku.
Pomimo niewielkich rozmiarów jej możliwości są ogromne.
Jest to pierwsza w Polsce przenośna kasa fiskalna realizująca zapis kopii paragonu na
elektronicznym nośniku danych, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu
znacznie obniża koszty eksploatacji urządzenia, paragony drukowane są na jednym,
szerokim papierze bez równoczesnego zadrukowywania drugiej rolki papieru kopią. Rolki
kopii wydruków użytkownik musiał przechowywać przez kilka lat, co zajmuje sporo
miejsca a czytelność rolek po kilku miesiącach była znikoma. W tej kasie kopia wydruku
zapisywana jest w sposób elektroniczny na niewielkiej karcie SD (jak w aparatach
fotograficznych). Jedna karta może wystarczyć nawet na kilka lat pracy kasy. Karta o
pojemności 4GB może pomieścić ponad dwa miliony paragonów 30-to liniowych
(sprzedaż ok. 7 towarów). Dane kopii zapisanych na karcie są dostępne dla użytkownika.
Można je wydrukować bezpośrednio na kasie, 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". Zalety tego rozwiązania doceni każdy
użytkownik, a szczególnie wykorzystujący kasę do pracy przenośnej.

Dane techniczne
Dane techniczne
Nazwa: NANO E
Typ: kasa fiskalna przenośna z elektroniczną kopią
Przeznaczenie: małe i mobilne punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe
Parametry urządzenia
Liczba towarów:
3000
Liczba stawek PTU:
7
Liczba grup towarowych:
42
Liczba kasjerów:
8
Rabaty/narzuty:
tak
Pojemność bufora ON-LINE:
2 000
Opakowania:
64
Nazwa towaru:
40 znaków
Nośnik kopii elektronicznej:
Karta SD 4GB
Mechanizm drukujący
Rodzaj:
termiczny, typu clamshell
Typ:
Fujitsu FTP 628
Szerokość papieru:
57 mm
Klawiatura
Rodzaj:
alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem
Liczba klawiszy:
23 w tym 4 funkcyjne
Klawisze szybkiej sprzedaży:
8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"
Wyświetlacze
Klient:
alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków
Kasjer:
alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków
Złącza
Złącza komunikacyjne:
1 x RS232, 1 x USB (dwukanałowe), Bluetooth (opcja)
Współpraca z urządzeniami:
komputer, czytnik, waga, modem, terminal EFT, moduł Bluetooth
Sterowanie szufladą:
tak (aktywna)
Zasilanie
Z sieci:

Pliki do pobrania
Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar - ważna do 2017-07-11 [9]
Decyzja Ministra Finansówm - ważna do 2014-08-30 [10]
Decyzja Ministra Finansów (2010) [11]
Deklaracja Zgodności CE [12]
Instrukcja obsługi kasy Nano E z programem 3.02 (v25) [13]
Instrukcja obsługi kasy Nano E (v22) [14]
Quick Start - instrukcja podręczna [15]
Instrukcja konfiguracji usług busowych w kasie Nano E [16]
Instrukcja konfiguracji usług czasowych w kasie Nano E [17]
Zdjęcie Nano E [18]
Zdjęcie Nano E Med [19]
Zdjęcie Nano E Lex [20]
Zdjęcie Nano E - Teraz Polska [21]

Akcesoria

Karta SD Novitus - elektroniczny nośnik danych

[22]

Karta SD NOVITUS służąca do rejestracji elektronicznej kopii wydruków w
Cena netto: 35 zł
Czytaj dalej [22] English [23]

Moduł Komunikacji Radiowej MKR-BTv5 do Nano E /
Deon E

[24]

Nowy model modułu Bluetooth do zamontowania w gnieździe obudowy dolnej k
Cena netto: 150,00
Czytaj dalej [24]

Pokrowiec z kodury na Nano E / Deon E

[25]

Cena netto: 55,00
Czytaj dalej [25] English [26]

Pokrowiec ze skóry na Nano E / Deon E

Materiały eksploatacyjne

Rolka papieru term. z nadrukiem 57mm/30m

[33]

Rolka papieru term. z nadrukiem 57mm/30m
Cena netto:
1,41 zł
Wersja do wydruku [34]

English [35]
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