Specyﬁkacja techniczna
Kopia elektroniczna
typ
Euroﬁskalizacja
wielowalutowość

Bazy danych
stawki VAT
baza towarowa (PLU)
nazwa towaru
kasjerzy
opakowania
formy płatności
rabaty/narzuty
jednostki miary
klawisze skrótu
grupy towarowe
formaty kodów ważonych
zestawy raportów
opisy wpłat / wypłat
obsługa błędów
Mechanizm drukujący
typ
ilość znaków w wierszu
szerokość papieru
długość rolki papieru
szybkość wydruku

karta microSD / microSDHC
– 4GB

Wyświetlacze
wyświetlacz operatora
wyświetlacz klienta

możliwość zaprogramowania
dowolnej waluty ewidencyjnej
w jakiej moduł ﬁskalny będzie
rejestrował sprzedaż (np. EURO)
7 (A...G)
2 000
40 znaków
8
16
8
8
5
16 (2 poziomy x 8 klawiszy)
16
10
5
10
10
1 termiczny typu
„drop in – wrzuć i drukuj”
40
57 mm
30 m
16 linii/s

Klawiatura
rodzaj
Złącza
interfejsy standardowe
szuﬂada
obsługiwane urządzenia

TWOJA

KASA

LCD 2 x 16 znaków
alfanumeryczny,
podświetlany
LCD 2 x 16 znaków
alfanumeryczny,
podświetlany
mechaniczna,
27 klawiszy
1 x USB
6V
komputer, skaner USB,
szuﬂada

Zasilanie
zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator

230 V/12 V
AGM 6 V/1,2 Ah

Wymiary i waga
wymiary (szer. x wys. x dł.)
waga

179 x 97 x 191 mm
~ 1 kg

Polecane do
małe sklepy
punkty usługowe
salony fryzjerskie i kosmetyczne
warsztaty samochodowe
kwiaciarnie
butiki
punkty gastronomiczne typu fast-food itp.
wyspy marketowe

To co najważniejsze w urządzeniu ﬁskalnym zostało zebrane w kasie FAWAG Lite.
Jeśli szukasz łatwej w obsłudze kasy, właśnie ona spełni Twoje oczekiwania i będzie
wsparciem w codziennej pracy. Jest intuicyjna a jej wytrzymałość i ergonomia
pozytywnie Cię zaskoczą.

Twój sprzedawca kasy FAWAG Lite:

Jeszcze nigdy obsługa kasy ﬁskalnej nie była tak prosta!

solidna

Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A.
Serwis Główny
Posnet Polska S.A.

20-954 Lublin

ul. Łęczyńska 58

tel. (81) 445 29 00

prosta
w obsłudze

w dobrej cenie

funkcjonalna

ergonomiczna

FAWAG.pl

FAWAGlite .pl
www.posnet.com serwis@posnet.com tel. (22) 868 68 88

Potrzebujesz kasy?
Oto FAWAG Lite

Dobra kasa w dobrej cenie
Kasa pracuje w temperaturze od 5 do 40˚C.
Możesz podłączyć do niej szuﬂadę kasową
a dzięki złączu USB kasa obsługuje skaner
kodów kreskowych lub komunikuje się
z komputerem.

Solidna i wytrzymała kasa
w mocnej obudowie.

Jest intuicyjna i łatwa w obsłudze.
Posiada niezbędne funkcje
do prowadzenia sprzedaży.

Ergonomią Cię przekona. Jej wymiary
to 179x97x191 mm. Zajmuje mało miejsca
więc zmieści się na ladzie o dowolnym wymiarze.
Posiada intuicyjną klawiaturę ustawioną pod
optymalnym kątem.

Oferujemy dobre urządzenie
w atrakcyjnej cenie dla klienta.

Stabilnie stoi na blacie lady.

Wygoda od pierwszego włączenia
Posiada czytelne wyświetlacze
z dużą i wyraźną czcionką po stronie
sprzedawcy i klienta. Przyjazne dla oka
kolory nie męczą wzroku podczas
wielogodzinnej pracy.

Wbudowany akumulator zapewni Ci
wydrukowanie 6000 wierszy (średnio
300 paragonów) bez zasilania
zewnętrznego.

Dzięki dodatkowej linii klawiszy
masz bezpośredni dostęp
do najczęściej przez Ciebie
wykorzystywanych operacji
kasjerskich – dysponujesz
łącznie 16 klawiszami skrótu.

Łatwa wymiana papieru
dzięki mechanizmowi
„drop in – wrzuć i drukuj”.

