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Operare simplă, accesibilă oricãrui utilizator.
Posibilităţi multiple de programare, vănzare şi raportare care permit creşterea
eficienţei pentru management modern şi performant cu un control riguros al
vănzărilor şi încasărilor.
8 operatori din care 4 cu funcţii prestabilite (casier, casier avansat, manager şi
administrator) şi 4 cu drepturi de acces programabile, fiecare cu parolă proprie
9000 de coduri de preţ prestabilite (PLU) pentru articole - standard, accesabile fie
prin cod intern (0-8999) sau cod de bare EAN
Programarea tipului unităţii de măsură pentru fiecare articol
Posibilitatea selectării articolului după denumire
Vănzare normală, rapidă, singulară şi singulară rapidă
7 cote TVA din care 5 (A-E) standard, una programabilă ca denumire (F-ex:taxă
timbru) şi fără TVA (G)
opţiune de vănzare cu confirmare pentru magazine cu articole de mare valoare
permite introducerea de text în cadrul bonului înainte de seria fiscală (ex:CIF
client, Nume client, etc)
reduceri sau adaosuri pentru articole din bon sau pe total bon
stornări articole sau corecţii cantitate în cadrul bonului
posibilitatea utilizării meniului de bon pentru verificare sau corectarea acestuia
inainte de finalizare
opţional limitare valoare bon sau numerar existent în casă
afişaje utilizator şi client LCD alfanumerice 2 × 16 caractere (litere şi cifre),
iluminate albastru
tastatură şi mesaje în limba romănă
2 interfeţe seriale de mare viteză, incluse, pentru conectare la PC, cititor de cod
de bare, cântar electronic, terminat de plată EFT şi sertar activ
optional modem GPRS extern
opţiune mod imprimantă fiscală inclusă - suporta orice sistem de operare (inclusiv
64biti)
acumulator pentru cca.1000 de bonuri - elimină necesitatea înregistrãrii manuale a
tranzacţiilor în Registrul Special pe timpul cãderilor de tensiune şi în plus, permite
utilizarea casei chiar şi acolo unde nu este posibilă conectarea la reţeaua de
tensiune
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MG 500

Mecanism tiparire

Imprimanta termica FUJITSU FTP 628
2x20 caractere pe rand
Viteza tiparire: 10 randuri/sec.
2 role hartie termica (latime 28±0,3 mm, diametru max.49mm±1)
Alafanumeric tip LCD, iluminat albastru, 2 x 16 caractere
Alafanumeric tip LCD, iluminat albastru, 2 x 16 caractere
19 taste alfanumerice multifunctionale
Cititor de cod de bare, cantar electronic, computer, terminal de
plata EFT, modem sau sertar activ

Consumabile
Afisaj operator
Afisaj client
Tastatura
2 Interfete seriale
RS232 incluse (mufa
RJ45), pentru
conectare:
Caracteristici
functionale

Alimentare electrica

Temperatura ambianta
Umiditate
Dimensiuni
Greutate

Inregistrare data si ora curenta: automat
Departamente: 42
Coduri de pret prestabilate (PLU): 9000 articole
5 cote TVA + 1(Fara TVA) + 1 taxa aditionala cu denumire
programabila
7 casieri + 1 administrator cu parole proprii
Stornare articole in cadrul bonului
Modalitati de plata: numerar, cec, credit, carte de credit, valuta
10 tipuri de rapoarte X (neresetabile) si 6 tipuri de rapoarte Z
(resetabile)
U=9÷18V c.c.
De la adaptor de tensiune (intrare 220V/50Hz c.a., iesire 9V c.c.);
sau De la o baterie auto de 12V
Acumulator intern:6V/3,3 Ah
0÷400 C
10÷80%
215 x 194 x 105 mm
Casa (cu acumulator si role de hartie): 1,40 kg
Adaptor tensiune: 0,20 kg

