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Kasa fiskalna Farex Perła T TAXI
Cena

1 413,27 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

5 dni

Producent

EDATA

Moduł online

Brak

Współpraca

Taksometr

Klawiatura

Membranowa

Szerokość papieru

57 mm

Porty

2x RS232

Opis produktu
Wybrane zalety
Uniwersalna - umożliwia pracę bez taksometru;
Niewielkich rozmiarów - mieści się w schowku lub podłokietniku;
Z wyjadnym akumulatorem - umożliwia wydruk nawet 900 paragonów bez ładowania;
Czytelny wyświetlacz - 2 liniowy, podświetlany wyświetlacz z regulacją kontrastu;
Współpraca z taksometrem – automatyczne włączanie kasy i drukowanie paragonu;
Anulowanie paragonu – możliwość anulowania paragonu w trakcie pierwszych 500 m jazdy lub 20 minut płatnego
postoju;
Naliczanie wg. ceny umownej – rozliczanie kursu według wskazań taksometru lub ceny umownej;
Funkcja dopłaty – naliczana zgodnie z wskazaniem taksometru;
1000 PLU na kody – pojemna pamięć na oferowane usługi;
NIP nabywcy na paragonie - wymagany na paragonach wystawianych na firmę;
Kopia elektroniczna – wydruk tylko paragonu dla klienta, wygoda, oszczędność;
Szczelna klawiatura – bezpieczeństwo pracy w każdych warunkach, wygoda i szybkość dzięki skrótom klawiszowym;
5 lat gwarancji na pamięć fiskalną – gwarancja bezpieczeństwa danych.

Opis
Specjalistyczna kasa fiskalna Perła T współpracuje z taksometrem HALE Electronic MICROTAX 06.
Kasa Farex Perła T to specjalistyczna kasa rejestrująca, doceniana nie tylko przez taksówkarzy. W nowym modelu kasy
zostały zachowane najważniejsze cechy, doceniane przez użytkowników modelu Perła E - niewielkie rozmiary, małą wagę,
długi czas pracy bez zasilania sieciowego, wytrzymałość oraz konkurencyjną cenę.
Wprowadzone w nowej kasie udoskonalenia oraz dodatkowe, specjalistycze funkcje pozwalają osiągnąć najwyższy komfort
pracy w tym segmencie cenowym kas. Perła T to idealna propozycja dla wszystkich, którzy szukają niewielkiej, mobilnej kasy
fiskalnej oferującej szeroką paletę możliwości.

TAKSOMETR - MICROTAX 06
Niewielkich rozmiarów taksometr, który spełnia wszystkie europejskie wymogi dyrektywy MID (Measuring Instruments
Directive), jest w pełni kompatybilny z kasą specjalistyczną Perła T. Doświadczenie firmy HALE gwarantuje niezbędne
funkcjonalności dla taksówkarzy.
Firma HALE to lider w Europie wśród producentów taksometrów, sprzedający od 1977 roku na wielu międzynarodowych
rynkach. Od teraz obecny także w Polsce, ze swoim referencyjnym produktem.
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CZYTELNE MENU – niezwykła prostota obsługi
Przejrzyste menu oraz jednoznaczne komunikaty sprawiają, że obsługa kasy jest intuicyjna a nauka obłsugi trwa bardzo
krótko.
Specjalnie uproszczone mini-MENU dostępne pod klawiszami U, D oraz A, zapewnia szybki dostęp do najbardziej pożądanych
funkcji, takich jak zmiana kierowcy / samochodu, cena umowna, czy sprzedaż towarów/usług.
KLAWIATURA - gwarancja niezawodności i wygody użytkowania
Hermetyczna, membranowa klawiatura oraz optymalnie rozmieszczone przyciski oferują wyjątkową odporność na wszelkiego
rodzaju zabrudzenia (pyły, opiłki, włosy, itp.).
Dzięki klawiszom skrótów mamy szybki dostęp do raportu dobowego (strzałka w dół), do raportu miesięcznego (strzałka w
górę). Pozwalają szybko, bez korzystania ze struktury menu kasy, dokonać niezbędnych codziennych wydruków nie
absorbując czasu i uwagi.
DWULINOWY WYŚWIETLACZ – czytelny w każdych warunkach
Dzięki wyposażeniu kasy fiskalnej w dwuliniowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości uzyskujemy duży komfort pracy podczas
sprzedaży jak również przy programowaniu kasy. Możliwa jest również zmiana kontrastu wyświetlacza, dzięki czemu możemy
dostosować jego parametry wyświetlania do panujących warunków zewnętrznych.

Specyfikacja
Połączenie z internetem (moduł online)

brak

Ilość kodów towarowych

1000 PLU

Kopia elektroniczna

TAK, karta SD min. 2GB

Ilość taryf

8

Liczba kierowców

20

Szerokość papieru

57 mm x 30 mb

Klawiatura

membranowa, 21 klawiszy

Ilość znaków w nazwie towaru

40 znaków

Kolor obudowy

czarny lub biały

NIP nabywcy na paragonie

TAK

Ilość stawek VAT

9

Szybkość wydruku

18 linii/s

Porty

2xRS-232 (PC oraz TAKSOMETR)

Wymiary (mm)

65 wys. x 105 szer. x 180 dł.

Waga

0,7 kg

Taksometr

MICROTAX-06
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Czujnik końca papieru

TAK

Wyświetlacz

2 liniowy LCD (18 znaków - podświetlany)

Akumulator

Li-Ion, 7,04V 1,05Ah
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