OPIS TECHNICZNY

Dane techniczne

Nazwa

HD ONLINE

Typ

Drukarka fiskalna

Przeznaczenie

praca w sklepach, marketach, hurtowniach,
recepcjach hoteli, stacjach paliw, salonach
samochodowych itp.

Parametry urządzenia

Liczba towarów

1 000 000

Liczba stawek PTU

7

Liczba grup towarowych

bez ograniczeń
Liczba kasjerów: bez ograniczeń

Rabaty/narzuty

tak, do pozycji i do całego paragonu

Opakowania

bez ograniczeń

Nazwa towaru

60 znaków + 3 linie opisu towaru

Mechanizm drukujący

Rodzaj

termiczny typu "clamshell"

Typ

CITIZEN CT-S601

Szerokość papieru

57 mm lub 83 mm. Długość rolki do 100 mb

Klawiatura

Rodzaj

switchowa

Liczba klawiszy

8 + wyłącznik zasilania

Wyświetlacze

Klient

TFT 4,3”, 480 x 272 piksele, High Color,
obrotowy, zintegrowany lub wolnostojący

Kasjer

wspólny z wyświetlaczem klienta

Złącza

Złącza komunikacyjne

2 x RS232, 1 x LAN (Ethernet)

Współpraca z urządzeniami

komputer

Sterowanie szufladą

pasywna 6-24V

Zasilanie

Z sieci

zasilacz zewnętrzny 230 V / 24V, 2.1 A

Awaryjne

wbudowany akumulator LiFePO4, 14V, 1.4Ah

Wymiary

Szerokość/wysokość/głębokość

Szerokość/wysokość/głębokość:
178 x 350 x 190 mm

Waga

4 kg
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Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (CRK)
1 000 000 towarów w bazie
7 stawek PTU do zaprogramowania
Aż 60 znaków do precyzyjnego opisu towaru + 3 dodatkowe linie po 40 znaków
Nielimitowana ilość kasjerów na drukarce
Procesor 450 MHz
128 MB pamięci RAM
4.096 MB pamięci flash
System operacyjny LINUX
Duży 4,3” kolorowy wyświetlacz działający w trybie High Color
100 MB wewnętrznej pamięci dla zaprogramowania plików graficznych na wyświetlaczu
Wydruk do 1.000 paragonów na naładowanym akumulatorze
Możliwość zaprogramowania aż do 1024 grafik do wydruku
Mechanizm drukujący „wrzuć i pracuj” z obcinaczem papieru
Oszczędność papieru dzięki dołączaniu wydruku niefiskalnego do paragonu bez
dodatkowego nagłówka
Na wydrukach niefiskalnych różne wielkości czcionek, w tym bardzo duże znaki do
wydruku kodów i innych oznaczeń
Łączność RS232, Ethernet
Protokół komunikacyjny Novitus, Novitus zgodny, XML
Konfiguracja drukarki przez wbudowany serwer WWW

