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Kwintesencja sztuki fiskalnej • ta najpopularniejsza obecnie kasa fiskalna na rynku to zgrabne, funkcjonalne i zaawansowane technologicznie urządzenie z 
elektroniczną kopią paragonu, które jest kwintesencją sztuki fiskalnej. Kasa Nano E jest najlepiej zaprojektowaną i przemyślaną kasą na polskim rynku! Swój 
ergonomiczny kształt oraz optymalne rozmiary urządzenie zawdzięcza wieloletniej pracy i doświadczeniu naszych inżynierów.

Niewielkie gabaryty i ergonomia • NANO E znajduje zastosowanie w wielu miejscach: małych i średnich sklepach, gabinetach lekarskich, kancelariach prawnych, 
gabinetach kosmetycznych czy fryzjerskich, innych punktach usługowych oraz w sprzedaży mobilnej, w której szczególnie doceniane są niewielkie gabaryty i 
ergonomia kasy.

Intuicyjna w obsłudze • pomimo bardzo bogatej funkcjonalności kasa jest wyjątkowo prosta, wręcz intuicyjna w obsłudze, a wysokiej jakości podzespoły zapewniają 
jej niezawodność na najwyższym poziomie. Wśród wielu funkcji użytkowych kasy znajdują się m.in. funkcja obsługi wielu walut, obsługa usług BUS oraz wypożyczalni, 
parkingów itp.

Wydajna i kompatybilna • NANO E posiada bardzo wydajny akumulator – bez zasilania zewnętrznego może wydrukować nawet 10 000 paragonów. Kasa może 
komunikować się m.in. z komputerem, wagą, skanerem, terminalem płatniczym. Klawiatura wykonana jest z silikonu, co zabezpiecza elektronikę przed 
zanieczyszczeniami lub przypadkowym zalaniem. NANO E ma możliwość drukowania grafiki w nagłówku paragonu, zaprogramowania nazwy towaru do 40 znaków 
oraz wydrukowania NIP-u nabywcy na paragonie.

Parametry danych
liczba towarów   3 000
liczba stawek PTU  7
pojemność bufora ON-LINE  2 000
liczba kasjerów  8
opakowania   64
nazwa towaru   40 znaków
obsługa waluty euro  tak (wielowalutowość)
elektroniczna kopia  karta SD NOVITUS, 4 GB (pojemność ok. 2,5 mln paragonów)

Mechanizm drukujący
rodzaj  termiczny, "wrzuć i pracuj" FUJITSU FTP 628
szerokość papieru • długość rolki 57 mm • 30 m

Klawiatura
rodzaj   alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczającą przed zalaniem
liczba klawiszy   23 w tym 4 funkcyjne
klawisze szybkiej sprzedaży  8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie „szybka sprzedaż”

Wyświetlacz
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
sterowanie szufladą  tak (aktywna)

Zasilanie
z sieci   zasilacz zewnętrzny 230 V/12 V, 1 A
awaryjne   akumulator 7,2 V, 2 Ah

Gabaryty
waga   0,65 kg

            

Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży

Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój biznes dostarczając 
najlepsze na rynku urządzenia fiskalne oraz zaawansowane systemy sprzedaży i oprogramowanie. Marka Novitus 
należy do Comp SA, lidera bezpiecznych rozwiązań IT.
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