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Prosta a systemowa • Zaprojektowaliśmy Soleo LAN E z wykorzystaniem najnowszych technologii dla pełnego wsparcia biznesowych potrzeb naszych klientów. 
Zaawansowana technologia we wnętrzu kasy, najnowszy procesor i ogromna pamięć. Dzisiaj i za wiele lat taka sama wydajność pracy gwarantowana 
najnowocześniejszym technicznym warsztatem inżynierów Novitus.

Wyświetlacz pokaże wszystko co trzeba • Graficzne wyświetlacze LCD czytelnie zaprezentują to co sprzedajesz Tobie i klientowi, precyzyjnie poinformują o stanie 
kasy oraz wykonywanych raportach. Regulowany kontrast zapewni czytelność nawet w miejscach mocno nasłonecznionych.

Precyzyjna klawiatura • Zaprojektowana przez specjalistów pod kątem ergonomiczności. Pogrupowane kolorami klawisze intuicyjnie wskazują ich przeznaczenie. 
Dodatkowa klawiatura ułatwi zarówno obsługę klienta jak również wykonywanie raportów. Łatwo zaprogramujesz klawiaturę pod swoje potrzeby.

Ogromna baza towarów zmieści cały Twój asortyment • Kto nie chciałby mieć kasy fiskalnej, która wraz z rozwojem firmy będzie z nami zawsze. Kasa SOLEO LAN E 
posiada rozbudowaną bazę towarową, która pomieści niejeden supermarket a długa nazwa towaru w sposób czytelny zidentyfikuje każdy artykuł na paragonie.

Komunikacja na wszystkie sposoby • Dzięki dostępnym w kasie interfejsom komunikacyjnych można się z kasą komunikować i programować z dowolnego miejsca 
na świecie. Połączenie LAN Ethernet jest bardzo szybkie i stabilne. Równocześnie do kasy podłącz komputer, dowolną szufladę, czytnik, wagę, terminal kart płatniczych 
oraz kamery monitoringu. Łącząc obraz z kamer z wydrukiem z kasy kontroluj pracę kasjerów. Podłączony do kasy pendrive USB przechowa kopię bazy towarowej oraz 
konfigurację kasy.

Drukarka fiskalna SOLEO LAN E

            

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   20 000  
liczba stawek PTU  7
pojemność bufora ON-LINE  10 000
liczba kodów dowiązanych  10 000
liczba kasjerów   32
opakowania   64
nazwa towaru   40 znaków + 3 linie po 40 znaków opisu
obsługa waluty euro   tak (wielowalutowość)
elektroniczna kopia karta  uSD 4 GB

Mechanizm drukujący
rodzaj    termiczny „wrzuć i pracuj”
szerokość papieru • długość rolki  57 mm • 30 m

Klawiatura
rodzaj    mechaniczna (switchowa)
liczba klawiszy   51
klawisze szybkiej sprzedaży  27 klawiszy, 108 kombinacji +10 w trybie szybka sprzedaż

Wyświetlacz
klient    graficzny LCD, podświetlany, 132x32 piksele, niebieski, 4x22
kasjer    graficzny LCD, podświetlany, 132x64 piksele, niebieski, 8x22

Złącza
złącza komunikacyjne   3 x RS232, 1 x USB „klient”, 1 x USB „host”, 1 x LAN
współpraca z urządzeniami  komputer RS232/USB/LAN, czytnik RS232, czytnik USB, waga,
   multiplekser, terminal EFT (RS,LAN), pin pad, drukarka zamówień,
   monitoring, moduł Bluetooth, modem GPRS, klawiatura USB, pendrive
sterowanie szufladą   tak, 6-24V

Zasilanie
z sieci    zasilacz zewnętrzny 230 V/12 V/2
awaryjne    akumulator 6V, 3 Ah

Gabaryty
waga    2,75kg

300 mm

300 mm

120 mm


