Rodzina kas MP54, MP55, MP56

maluch / maluch bis

Mała Wielka kasa

Kasa DATECS MALUCH wraz z papierem wa˝y zaledwie 0,55 kg i idealnie
mieÊci si´ w dłoni. Ergonomiczna obudowa, trwały i wydajny akumulator
(Li-Ion), mo˝liwoÊç pracy w temperaturze od -10°C, baza towarowa
999 PLU oraz funkcja automatycznego koƒczenia paragonu sprawiajà,
˝e doskonale nadaje si´ do pracy w handlu obwoênym, w małych
placówkach handlowych i usługowych oraz parkingach (wersja BIS posiada
funkcj´ parkingowà). Kasa wyposa˝ona jest w unikalny dla tej klasy
urzàdzeƒ system wymiany papieru typu „WRZUå I PRACUJ”. Dzi´ki
niemu wymiana papieru jest bardzo prosta i nawet poczàtkujàcemu
u˝ytkownikowi zajmie chwil´. Kasa Maluch ma mo˝liwoÊç przyjmowania
zapłaty w EURO lub innej dowolnej walucie. W kasie zainstalowano szybki
mechanizm drukujàcy renomowanej marki CITIZEN®. Zastosowany papier
o szerokoÊci 28 mm znaczàco obni˝a koszty eksploatacji urzàdzenia.
Kasa wyposa˝ona jest w złàcze typu mini USB pozwalajàce na bardzo
szybkà transmisj´ danych z i do komputera. Wersja BIS posiada
mo˝liwoÊç rozliczania max. 600 miejsc parkingowych, dla których kasa
wydaje kwity parkingowe, gdzie mo˝na zawrzeç numer rejestracyjny
pojazdu. Dzi´ki specjalnym raportom zawsze wiemy ile miejsc
parkingowych jest wolnych a ile zaj´tych!

Kasy rodziny MP54, MP55, MP56 to niezastàpione rozwiàzanie dla
Êrednich i małych placówek handlowych i usługowych. Ergonomiczne
kształty, niewielkie wymiary i obrotowy wyÊwietlacz dla klienta pozwalajà
na stosowanie tych kas w placówkach o niewielkiej powierzchni. Dzi´ki
zewn´trznemu zasilaniu (dot. MP54, MP56 i MP56N w opcji z instalacji
samochodowej), mocnemu akumulatorowi (Li-Ion) oraz torbie
z powodzeniem mogà byç u˝ywane w handlu obwoênym. Wybierajàc
wielkoÊç bazy towarowej (nie dotyczy MP54) łatwo mo˝na je
dostosowaç do specyficznych potrzeb klienta. Czytelny podÊwietlany
alfanumeryczny wyÊwietlacz operatora (dot. MP54, MP55, MP56)
czyni prac´ na kasach łatwiejszà i pewniejszà. W kasie zainstalowano
szybki mechanizm drukujàcy renomowanej marki CITIZEN®. Zastosowany
papier o szerokoÊci 28 mm znaczàco obni˝a koszty eksploatacji
urzàdzenia. Kasy majà mo˝liwoÊç przyjmowania zapłaty w EURO lub innej
dowolnej walucie. Mimo niewielkich wymiarów kasy rodziny MP54,
MP55 i MP56 to prawdziwe kasy systemowe. Mo˝na je łàczyç z
wszystkimi niezb´dnymi urzàdzeniami: komputerem, czytnikiem kodów
kreskowych, szufladà i wagà elektronicznà.

Dane techniczne:
Zasilanie

MP54

MP55

MP55N

MP56

MP56N

Zasilacz sieciowy 230V, 50 Hz /
12V/2.5A/30W, Akumulator Li-Ion
7,4V o pojemnoÊci 2.0 Ah

Sieciowe 230V, 50 Hz /
0.06A, Akumulator NiMH
6V o pojemnoÊci 1.5 Ah

Sieciowe 230V, 50 Hz /
0.06A, Akumulator NiMH
6V o pojemnoÊci 1.5 Ah

Zasilacz sieciowy 230V, 50 Hz /
12V/2.5A/30W, Akumulator Li-Ion
7,4V o pojemnoÊci 2.0 Ah

Zasilacz sieciowy 230V, 50 Hz /
12V/2.5A/30W, Akumulator Li-Ion
7,4V o pojemnoÊci 2.0 Ah

Termiczny, CITIZEN® MLT-288

Mechanizm drukujàcy
SzybkoÊç wydruku

Dane techniczne:
maluch
Zasilanie

maluch bis

Zasilacz sieciowy 230V, 50 Hz / 9V/1A/9W, Akumulator Li-Ion 7,4V o pojemnoÊci 2.0 Ah

SzybkoÊç wydruku

Temperatura: od -10ºC do +40ºC; WilgotnoÊç: od 0 do 80%

Masa

0.55 kg (bez zasilacza)

Wymiary

29 klawiszy, klawisze szybkiej sprzeda˝y: 4

WyÊwietlacz operatora

Alfanumeryczny LCD 2 linie po 16 znaków

IloÊç PLU (towarów)

999

Liczba znaków dla nazwy PLU

Stawki VAT
Formy płatnoÊci
Opakowania zwrotne
Rabat / Mar˝a

7 - wszystkie programowane
Gotówka, czek, kredyt - mo˝liwoÊç zmiany nazwy płatnoÊci
Rozlicza skup i sprzeda˝
Udzielanie rabatów oraz mar˝ procentowych od jednej pozycji oraz od sumy paragonu

Mo˝liwoÊç rozliczania w EURO

Tak, mo˝liwoÊç zdefiniowania innej waluty

Funkcje specjalne

Czytajàce i zerujàce

Opcje

2000 zapisów

WyÊwietlacz klienta

Alfanumeryczny 2 linie po 16 znaków,
LCD

Numeryczny LCD jedna linia, 10 znaków

IloÊç PLU (towarów)

2400

2000, 7000, 12500 (w zale˝noÊci od wersji)

Rabat / Mar˝a
Sprawdzanie cen i nazw PLU

Funkcja przypominania u˝ytkownikowi o terminie obowiàzkowego przeglàdu.
Funkcja automatycznego koƒczenia paragonu płatnoÊcià gotówkowà (SICS).
Funkcja parkingowa (max. 600 miejsc).

Zasilacz samochodowy, pokrowiec

Alfanumeryczny 2 linie po 16 znaków,
LCD podÊwietlany

Numeryczny LCD jedna linia,
10 znaków

30
7 - wszystkie programowalne
Gotówka, czek, kredyt - mo˝liwoÊç zmiany nazwy płatnoÊci
Rozlicza skup i sprzeda˝
Udzielanie rabatów i mar˝ procentowych od jednej pozycji oraz od sumy paragonu. Udzielanie rabatu kwotowego od jednej pozycji oraz od sumy paragonu
Tak, mo˝liwoÊç przeglàdania
i sprzeda˝y

Mo˝liwoÊç rozliczania w EURO

Tak, mo˝liwoÊç przeglàdania
i sprzeda˝y

Nie

Tak, mo˝liwoÊç przeglàdania
i sprzeda˝y

Nie

Tak, mo˝liwoÊç zdefiniowania innej waluty

Raporty

Czytajàce i zerujàce

PojemnoÊç pami´ci fiskalnej
Złàcza

Numeryczny LCD jedna linia,
10 znaków

do 18

Opakowania zwrotne

2000 zapisów
4 - współpraca z komputerem (RS232), wagà elektronicznà (RS232), czytnikiem kodów kreskowych (RS232), szufladà kasowà (RJ11)

Funkcje specjalne

Funkcja automatycznego koƒczenia
paragonu płatnoÊcià gotówkowà
[SICS]. Funkcja przypominania
u˝ytkownikowi o terminie
obowiàzkowego przeglàdu.

Opcje

Ochronna silikonowa nakładka na
klawiatur´, zasilacz samochodowy,
torba przenoÊna

Złàcze USB - współpraca z komputerem
Funkcja przypominania u˝ytkownikowi o terminie obowiàzkowego przeglàdu.
Funkcja automatycznego koƒczenia paragonu płatnoÊcià gotówkowà (SICS).

33 klawisze, klawisze szybkiej sprzeda˝y: 5
Alfanumeryczny 2 linie po 16 znaków, Alfanumeryczny 2 linie po 16 znaków,
LCD podÊwietlany
LCD podÊwietlany

Formy płatnoÊci
30

Tak, mo˝liwoÊç przeglàdania i sprzeda˝y

Złàcza

1.4 kg (bez zasilacza)

230 x 310 x 120 mm (szerokoÊç x gł´bokoÊç x wysokoÊç)

Liczba kasjerów

do 18
2

PojemnoÊç pami´ci fiskalnej

1.9 kg

1.4 kg (bez zasilacza)

Stawki VAT

Sprawdzanie cen i nazw PLU

Raporty

Temperatura: od -10°C do 40°C. WilgotnoÊç: od 0 do 80%

Liczba znaków dla nawy PLU

Alfanumeryczny LCD 2 linie po 16 znaków - podÊwietlany

WyÊwietlacz klienta

Temperatura: od -5°C do 40°C. WilgotnoÊç: od 0 do 80%

WyÊwietlacz operatora

87 x 217 x 90 mm (szerokoÊç / długoÊç / wysokoÊç)

Klawiatura

Temperatura: od -10°C do 40°C.
WilgotnoÊç: od 0 do 80%

Klawiatura

Termiczny, szerokoÊç 28 mm i długoÊç 20 m

Warunki pracy

Termiczny, szerokoÊç 28 mm i długoÊç 20 m

Wymiary

ok. 55 mm / sekund´

Papier

Warunki pracy
Masa

Termiczny, CITIZEN® MLT-289

Mechanizm drukujàcy

Liczba kasjerów

ok. 55 mm / sekund´

Papier

Funkcja przypominania u˝ytkownikowi o terminie obowiàzkowego przeglàdu.
Funkcja kalkulatora do zliczania gotówki w kasie.

Ochronna silikonowa nakładka na klawiatur´

Ochronna silikonowa nakładka na klawiatur´,
zasilacz samochodowy, torba przenoÊna

