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Kasa DATECS WP-50
Online Wifi Biała
Cena brutto

1 499,00 zł

Cena netto

1 218,70 zł

Cena poprzednia

1 597,00 zł

Opis produktu
Charakterystyka:
Kasa fiskalna online DATECS WP-50 to urządzenie zaprojektowane do pracy mobilnej i stacjonarnej. Zastosowane interfejsy
komunikacji bezprzewodowej zapewniają dostęp do sieci internetowej z dowolnego miejsca, w którym znajdziemy się w
zasięgu sieci WIFI lub GSM. Starannie opracowana konstrukcja urządzenia jak i bogaty wachlarz interfejsów komunikacyjnych
oraz funkcji dodatkowych urządzenia sprawia, że doskonale nadaje się dla handlu obwoźnego, usług świadczonych przez
lekarzy, prawników, fryzjerów czy kosmetyczki. Kasa znajduje zastosowanie również w rejestracji usług budowlanych oraz
sprzedaży paliw stałych np. węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. Idealna do
rejestracji usług czasowych np. parkingi, wypożyczalnie, gry, place zabaw.
Dane techniczne:
Baza towarowa PLU -12 000PL
Długość nazwy towaru - 42 znaki
Dodatkowy opis towaru - 50
Długość opisu towaru - 40 znaków
Grupy towarowe - 99
Długość nazwy grupy towarowej - 32 znaki
Stawki VAT - 7(A-G)
Opakowania - 200
Długość nazwy opakowania - 42 znaki
Kasjerzy - 30
Długość nazwy kasjera - 10 znaków
Formy płatności 5 - programowalne – KARTA, BON, PRZELEW, CZEK, KUPON
Długość nazwy formy płatności -10 znaków
Waluty dodatkowe - 2 programowalne
Nagłówek - do 12 linii
Ilość znaków w linii nagłówka - do 42 znaków
Komunikacja - RS-232, USB, WIFI, GPRS, BLUETOOTH
Urządzenia współpracujące - PC, waga, czytnik kodów kreskowych, szuflada, terminal płatniczy
Pojemność pamięci fiskalnej - 1830 raportów
Mechanizm drukujący - Termiczny EPSON LTP01
Prędkość wydruku - 14 linii/sekundę
Papier termiczny - 57 mm; grubość: 60-72 µm; długość: max. 35 m
Wyświetlacz operatora - Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii
Wyświetlacz klienta - Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii
Klawiatura - 29 klawiszy
Ilość definiowalnych klawiszy - 3 klawisze bezpośrednich PLU / 9 klawiszy funkcyjnych
Zasilanie - Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/3.5 A
Akumulator - Li-Polymer 7.4 V/2000 mAh
Temperatura pracy - Od -15°C do +45°C
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Wymiary (Szer.x Dł. x Wys.) - 88 x 200 x 74 mm
Masa - 0.604 kg bez papieru

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

