Drukarka Fiskalna TAURUS FVA

ZASTOSOWANIE

FUNKCJONALNOŚĆ

Drukarka do instalacji w urządzeniach automatycznej
sprzedaży towarów i usług, takich jak:

yyMożliwość dołączenia dowolnej grafiki do nagłówka wydruków fiskalnych i niefiskalnych.

yysamoobsługowe stacje paliw (drukarka umożliwia sterowanie
pompami dystrybutorów),
yybramki autostradowe,
yyautomaty vendingowe,

yyMożliwość wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie
(tzw. faktura uproszczona).
yyWydruk faktury VAT z możliwością wyboru jej formy, w tym
EURO NIP, pola podpisu, rabaty.
yySzeroki wybór rodzajów wydruków niefiskalnych (formatki)
w tym formatka „Dokument niefiskalny”, która umożliwia dostosowanie wyglądu wydruku do potrzeb użytkownika.

yyautomaty do sprzedaży biletów.

yyMożliwość zmian waluty ewidencyjnej (do 10 razy).

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

yyPojemność pamięci fiskalnej: 2100 rekordów dobowych.

yyMożliwość odłączenia zewnętrznego wyświetlacza klienta .
*

yyMożliwość dokonania transakcji bez wydruku oryginału paragonu fiskalnego.
yyMożliwość generowania raportu fiskalnego dobowego bez
wydruku (transakcje oraz raport fiskalny dobowy są zapisywane do pamięci podręcznej i archiwizowane na informatycznym nośniku danych). Pozwala to na znaczne wydłużenie czasu pracy drukarki bez konieczności ingerencji obsługi
oraz na kontynuowanie rejestracji sprzedaży także wtedy,
gdy zabraknie papieru. W takim przypadku klient ma wybór
czy transakcja może być zrealizowana bez wydruku paragonu.

yyPorty komunikacyjne RS232, USB, ETHERNET, zasilanie oraz
styki sterujące pracą pomp dystrybutorów są umieszczone
na wspólnym złączu głównym, co umożliwia proste i stabilne
połączenie z urządzeniem automatycznej sprzedaży.
yyRS232, USB oraz ETHERNET jednocześnie udostępniają pełną funkcjonalność protokołu komunikacyjnego drukarki,
co umożliwia niezależne podłączenie kilku aplikacji (np. aplikacji kasowej i centralnego repozytorium EJ).
yybaza towarowa: 350 000 rekordów,
yyKody kreskowe, w tym kody 2D.

yyMożliwość montażu rolki papieru o średnicy aż do 20 cm!

* Jeżeli zostanie spełniony warunek ujęty w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące: „Kasy
zainstalowane w urządzeniach automatycznej sprzedaży towarów i usług mogą nie wyświetlać informacji o wartości sprzedaży pod warunkiem, że informacja ta jest zawarta na towarze lub wskazuje
je urządzenie automatycznej sprzedaży”.

PARAMETRY TECHNICZNE
INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa urządzenia

TAURUS FVA

Rodzaj urządzenia

Drukarka fiskalna z kopią elektroniczną

Przeznaczenie
Wyświetlacz klienta
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
Waga

Drukarka jest przeznaczona do instalacji w urządzeniach automatycznej
sprzedaży towarów i usług (bramki autostradowe, automaty
vendingowe, biletomaty i samoobsługowe stanowiska na stacji
benzynowej)
opcjonalnie LCD/VFD
170x110x220 mm
• 1,88 kg (bez rolki papieru i z adapterem)
• 1,77 kg (bez rolki papieru i bez adaptera)

PARAMETRY MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO
Rodzaj, typ
Szybkość druku
Wymiary rolki / szerokość papieru
Funkcje oszczędności papieru
Typ papieru
Liczba znaków w linii
Niezawodność mechanizmu
Niezawodność głowicy

Termiczny, obcinacz papieru
15 linii/sek.
60 mm (szer.), max, 102 mm (średnica zewnętrzna)
tak
Jednowarstwowy, termoczuły, w rolkach
48
23 mln linii
100 km papieru

PARAMETRY FISKALNE
Pojemność bazy towarowej

350.000

Liczba rekordów dobowych

2100

Długość nazwy towaru

do 40 znaków

Fiskalne faktury VAT

tak

EuroNIP

tak

PARAMETRY UŻYTKOWE
Złącza
Zasilanie
Zasilanie awaryjne
Pobór mocy

RS232, USB, ETHERNET
24V DC/2A
tak
75W – max. / 5W - standby / 50W – typowy
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