zeskanuj kod,
aby uzyskać
więcej informacji:

Kasa fiskalna z kopią elektroniczną

kopia elektroniczna

komunikacja z komputerem po USB

podwójnie zabezpieczona kopia*

wyszukiwanie towarów po nazwie

NIP nabywcy na paragonie

5 lat gwarancji na moduł fiskalny**

42 znaki w nazwie towaru

dwa czytelne graficzne wyświetlacze

eurofiskalizacja

szybkie i łatwe zakładanie papieru

www.emar.pl

Specyfikacja techniczna
BAZA DANYCH 		
liczba PLU

				

2 000

nazwa towaru 				

42 znaki

stawki VAT 				

7 stawek podatkowych VAT (A – G)

rabaty / narzuty

20 programowanych ( procentowe, kwotowe )

kasjerzy 		

10 operatorów ( zabezpieczenie hasłem, system uprawnień )

typy form płatności 				

gotówka, karta, czek, bon, kredyt i inne

RAPORTY FISKALNE
typ			

raport dobowy, raport okresowy, raport okresowy rozliczeniowy

RAPORTY NIEFISKALNE
typ			

MECHANIZM DRUKUJĄCY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

raport sprzedaży
raport kasjera/zmianowy
raport rabatów i narzutów
raport form płatności
raport grup towarowych
raport towarów zwrotnych (opakowań)
raport stawek PTU
raport finansowy (dobowy czytający)
raport towarów nieaktywnych

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pełny raport bazy PTU
raport towarów z PTU
raport klawiszy szybkich
raport informacyjny
raport menu kasy
raport konfiguracji kasy
raport obrotu grup towarowych
raport wpłat/wypłat z kasy
zestaw raportów

		

typ			

termiczny, easy load

papier			

szerokość: 57 mm, długość: do 30 m

obcinacz papieru 		

specjalnie profilowany metalowy nożyk

KOPIA ELEKTRONICZNA 		
pamięć podręczna 		

			

nośnik kopii elektronicznej			

2 MB
karta SD/SDHC (backup microSD*)

WYŚWIETLACZ 		
klienta 		

LCD graficzny 128x64 px

operatora 				

LCD graficzny 128x64 px

ZŁĄCZA
komunikacja			
szuflada 						

1 x USB , 2 x RS232
RJ 12 ( 5V - 20V )

ZASILANIE 		
zasilacz zewnętrzny 				
wewnętrzny akumulator 			

12V / 3A
7,4V / 2200 mAh

WYMIARY I WAGA
wymiary 				
waga 						

233 x 207 x 99,5 [ mm ] ( szer. x dług. x wys. )
~ 1,4 kg

* opcja dostępna po zamontowaniu karty microSD
** 5 letnia gwarancja udzielana jest pod warunkiem corocznych przeglądów poprzez autoryzowany serwis EMAR

Autoryzowany przedstawiciel:

Polski producent z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizujemy się
w produkcji wysokiej jakości urządzeń fiskalnych.
Produkujemy urządzenia zgodnie z wymogami PN-EN ISO 9001:2009.
EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna
Kopytów 26 ▪ 05-870 Błonie
Tel. (+48) 22 731 80 90 ▪ Fax w. 116
E-mail: handlowy@emar.pl ▪ www.emar.pl
Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

