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Drukarka fiskalna NOVITUS Bono E
Cena :
3.062,70 zł

2.939,70 zł
Nr katalogowy : 240
Producent : NOVITUS S.A.
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena : brak recenzji

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
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jeszcze bardziej atrakcyjne i dają użytkownikom wiele nowych możliwości:
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Urządzenia Novitus są już gotowe na nadchodzące zmiany przepisów fiskalnych. W przypadku przewidywanego
na początek 2018 roku wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów
i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, każdy nabywca urządzeń fiskalnych
Novitus może już teraz wziąć udział w programie „Novitus On-line Ready”, który daje możliwość skorzystania
z preferencyjnej usługi w zakresie modernizacji zakupionego urządzenia i dostosowania go do nowych przepisów lub zakupu kolejnego nowego urządzenia
ze specjalnym preferencyjnym rabatem. Szczegóły programu dostępne u autoryzowanych partnerów handlowych Novitus.

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:
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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
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Wydruk dodatkowych opisów towarów na paragonie

DANE TECHNICZNE
Nazwa: BONO E
Typ: Drukarka fiskalna z elektroniczną kopią paragonu
Przeznaczenie: praca w sklepach, marketach, hurtowniach, recepcjach hoteli, stacjach paliw, salonach samochodowych itp.
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
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KLAWIATURA
Rodzaj: membranowa
Liczba klawiszy: 4 + klawisz nawigacyjny (góra, dół, prawo, lewo)
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MECHANIZM DRUKUJĄCY
Rodzaj: termiczny typu "clamshell"
Typ: SEIKO, LTPC 245
Szerokość papieru: 57 mm

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.
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ZŁĄCZA
Złącza komunikacyjne: 2 x RS232, 1 x USB
Współpraca z urządzeniami: komputer, terminal EFT, PinPad
Sterowanie szufladą: tak
ZASILANIE
Z sieci: zasilacz sieciowy 230 / 24V - 1,25A
Awaryjne: akumulator 6V, 3Ah
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WYMIARY
Szerokość/wysokość/głębokość: 146 / 145 (190) / 215 mm
Waga: 1,75 kg

