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BONO E • Nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie z przeznaczeniem dla małych i średnich punktów handlowych, gdzie sprzedaż prowadzona jest z programu 
komputerowego, a drukarka będzie fiskalnym uzupełnieniem tego stanowiska.

Kopia elektroniczna • Drukarka ta - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów - realizuje zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych. Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu 
znacznie obniża koszty eksploatacji urządzenia, dzięki wyeliminowaniu równoczesnego zadruku drugiej rolki papieru kopią. Za sprawą takiego rozwiązania nie ma konieczności przechowywania rolek z 
kopiami. W tej drukarce kopia wydruku zapisywana jest w sposób elektroniczny na niewielkiej karcie SD. Jedna karta może wystarczyć nawet na kilka lat pracy drukarki. Dane kopii zapisanych na karcie 
są dostępne dla użytkownika. Można je wydrukować bezpośrednio na drukarce, lub odczytać w standardowym komputerze PC.

Mechanizm drukujący • Wysokiej jakości mechanizm drukujący, znanej firmy SEIKO, bardzo szybko i cicho drukuje paragony oraz niezbędne raporty i faktury VAT. Program pracy drukarki inteligentnie 
zarządza „zagęszczaniem” wszystkich wydruków, maksymalnie oszczędzając papier, nie pozostawiając niezadrukowanych powierzchni pomiędzy wydrukami.

Komunikacja • Drukarka komunikuje się z komputerem poprzez  złącze USB lub tradycyjne RS232 za pomocą najbardziej popularnego protokołu komunikacyjnego w Polsce. Nazwa towaru 
drukowanego na paragonie może mieć do 40 znaków alfanumerycznych, na jednym paragonie można wydrukować nawet do 255 pozycji sprzedaży.

Specjalna wersja dla aptek • BONO APTEKA E  jest drukarką fiskalną dedykowaną do pracy w aptekach, punktach aptecznych, oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest oznaczenie na paragonie 
refundacji. Może drukować dodatkowe opisy towarów/leków na paragonie oraz inne wydruki apteczne: opis recepty, zamówienie na lek robiony, receptur leku itp. Drukarki z homologacją GUM mają 
możliwość drukowania logo graficznego w nagłówku, umieszczenia NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym, oraz wystawiania dowolnych wydruków niefiskalnych, w tym faktur, kodów kreskowych, QR 
oraz dowolnej grafiki.

            

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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Parametry danych
liczba towarów   250 000
liczba stawek PTU   7
liczba kasjerów  bez ograniczeń
nazwa towaru   40 znaków + 3 linie po 40 znaków opisu
obsługa waluty euro   tak (wielowalutowość)
elektroniczna kopia   karta SD NOVITUS, 4 GB (pojemność ok. 2,5 mln paragonów)

Mechanizm drukujący
rodzaj    termiczny, typu „wrzuć i pracuj” SEIKO LTPC 245
szerokość papieru • długość rolki  57 mm • 60 m

Klawiatura
rodzaj    membranowa
liczba klawiszy  4 + klawisz nawigacyjny

Wyświetlacz
klient    graficzny, podświetlany, niebieski, wysuwany, obrotowy LCD,
   132 x 64 piksele
kasjer    graficzny, podświetlany, niebieski LCD, 132 x 32 piksele

Złącza
złącza komunikacyjne  2 x RS232, 1 x USB
współpraca z urządzeniami  komputer, terminal EFT, PinPad
sterowanie szufladą   tak, 6 – 24 V

Zasilanie
z sieci    zasilacz zewnętrzny 230 V/24 V, 1,25 A
awaryjne    akumulator 6 V, 3 Ah

Gabaryty
waga    1,75 kg


