Opal−Lux
ELEKTRONICZNA KASA FISKALNA

EURO−FIS Sp. z o.o.
04−881 Warszawa
ul. Patriotów 179/181
tel.:
fax.:

(0 22) 615 77 90, 615 77 98
(0 22) 615 78 40

Opal−Bus
ELEKTRONICZNA KASA FISKALNA

Kasa Opal Lux przeznaczona jest do wszystkich
małych placówek handlowych: kiosków, sklepów,
samodzielnych stoisk handlowych. Jej niewielkie
rozmiary, alternatywne sposoby zasilania oraz prosto−
ta obsługi czynią ją w ręku właścicieli placówek hand−
lowych idealnym narzędziem ułatwiającym sprzedaż.

EURO−FIS
Funkcjonalne Kasy Fiskalne
EURO−FIS Sp z o.o.
ul. Patriotów 179/181
04−881 Warszawa
tel.: (22) 615 77 90 (22) 615 77 98
fax.: (22) 615 78 40
e−mail: eurofis eurofis.pl
internet: www.eurofis.pl
Lokalny dystrybutor:

Parametry techniczne:
Wymiary:
20x22x8 cm (dł x szer x wys)
Waga:
1,3 kg (bez opakowania)
Wyświetlacz:
LCD siedmiosegmentowe,
ośmioznakowe dla kasjera i klienta
Drukarka:
termiczna jednostacyjna z możliwością
równoległego wydruku oryginału i kopii
7 linii/sek (Seiko)
Papier:
termiczny 2 x 27 mm/25 mb
Zasilanie:
ładowarka ~220V50Hz 35mA~10V 0,7A max,
akumulator 7,2V, 1,6Ah NiMH
Temperatura pracy:
+5°C do +40°C
Klawiatura:
24 klawisze
Ilość PLU:
999
7 programowalnych stawek VAT
Raporty fiskalne:
dobowy, okresowy, miesięczny
Raporty niefiskalne:
dobowy, opakowań ilościowo−wartościowy,
towarów ilościowo−wartościowy, towarów
podsumowujący, opisów stałych, kasy (kasjera),
danych konfiguracyjnych kasy, bazy towarowej
wg stawek PTU
Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi:
interfejs RS 232 (RJ−6): komputer, skaner, waga,
szuflada − zasilana napięciem 12V

Turkus

ELEKTRONICZNA KASA FISKALNA

EURO−FIS Sp. z o.o.
04−881 Warszawa
ul. Patriotów 179/181
tel.:
fax.:

(0 22) 615 77 90, 615 77 98
(0 22) 615 78 40

Turkus

ELEKTRONICZNA KASA FISKALNA

Kasa Turkus Lux stanowi idealny produkt dla
wszystkich placówek handlowo−usługowych w tym
małych i dużych sklepów. Bardzo szybka drukarka,
współpraca z komputerem, czytnikiem kodów
kreskowych oraz wagą pozwala na sprawną i szybką
obsługę klientów.

EURO−FIS
Funkcjonalne Kasy Fiskalne
EURO−FIS Sp z o.o.
ul. Patriotów 179/181
04−881 Warszawa
tel.: (22) 615 77 90 (22) 615 77 98
fax.: (22) 615 78 40
e−mail: eurofis eurofis.pl
internet: www.eurofis.pl
Lokalny dystrybutor:

Parametry techniczne:
Wymiary:
18x32x10,5 cm (szer x dł x wys)
Waga:
1,5 kg (bez opakowania)
Wyświetlacz:
dla kasjera − alfanumeryczny LCD z podświetlaniem
2x16 znaków, dla klienta − numeryczny LCD 8 cyfr
Drukarka:
termiczna dwustacyjna (oryginał + kopia) 15 linii/sek
Papier:
termiczny 2x37 mm/25 mm
Zasilanie:
ładowarka ~220V50Hz /17V 0,6A
akumulator NiCd 9,6V, 1800mAh
Temperatura pracy:
+5°C do +40°C
Klawiatura:
alfanumeryczna, dwupoziomowa, 64 klawisze,
klawisz ON/OFF, 17 klawiszy szybkiej sprzedaży
towarów, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży działów
Ilość PLU:
2350
7 programowalnych stawek VAT
Raporty fiskalne:
dobowy, okresowy, miesięczny
Raporty podglądowe:
dobowy, kasy, kasjera, gotówki, PLU, działów,
opakowań
Raporty zerujące:
kasy, kasjera, gotówki, PLU, działów, opakowań
Raporty z programowania
Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi:
3xRS 232: komputer, skaner, waga−autodetekcja,
szuflada − zasilana napięciem 12V
50 opakowań zwrotnych
25 działów
7 programowalnych jednostek miary (+sztuka)
5 kasjerów
Identyfikacja towarów po kodzie lub nazwie
Rabaty/narzuty procentowe dla ostatniej pozycji i
całego paragonu
Korekta ostatniej pozycji paragonu, anulowanie
dowolnej pozycji paragonu
4 formy płatności
Informacja o stanach magazynowych
Zablokowanie lub uaktywnienie ustawień kasy

