Fasy Junior
Ceny:
Fasy Junior - 7.390

Kč

Fasy Junior batery - 8.620
Zásuvka Fasy 11 - 1.450

Kč
Kč

Elegance a funkčnost
Junior je nejnovějším přírůstkem do rodiny elektronických registračních pokladen FASY. Tato malá pokladna je výsledkem rozsáhlého výzkumu
zaměřeného na intuitivní ovládání a průmyslový design. Díky kompaktní konstrukci, technické vyspělosti, vysokému výkonu a velmi příznivé ceně je
pokladna JUNIOR předurčena k získání vedoucího postavení na trhu elektronických registračních pokladen. Pokladna zcela vyhovuje podmínkám
zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a byla certifikována Ministerstvem financí. Fiskální paměť s kapacitou 256 kB umožňuje ukládat
data až po dobu 7 let v souladu s požadavky § 8 odst. 1 zákona č. 215/2005 Sb. Pokladna JUNIOR je vybavena mimo jiné LCD displejem zobrazujícím
až 12 číslic a dalších grafických symbolů a rozsáhlou databází prodejních položek - až 5000 PLU, která je uložena v oddělené flash paměti. Na
klávesnici pokladny Fasy Junior lze uživatelsky označit oddčlení a navíc tato klávesnice je odolná proti průsaku rozlitých tekutin. Pokladna zajišťuje
nejlepší ochranu uložených dat a jednoduchý provoz. Rychlá termotiskárna umožňuje tisk loga prodejny na horní část účtenky a volitelné ikony s
textem na konci účtenky. Pokladnu je možné volitelně vybavit i vestavěným akumulátorem, s nímž je možno realizovat prodej i na místech bez přívodu
elektrické energie. 2 sériové porty pro připojení PC a periférií jako je např. scanner a 1 sériový port pro připojení pokladní zásuvky rozšiřují navíc
možnosti použití pokladny Fasy Junior tak, že zvládne bez problémů všechny běžné požadavky na provoz na malém obchodním místě.

Specifikace



















Rychlost tisku: 10 řádků za sekundu
Sloupce: 18 + 18
Šířka papíru: 38 mm + 38 mm
Snímač blízkého konce a konce papíru
Displej pro obsluhu:
Numerický displej LCD: 12 číslic, 15 mm
Displej pro zákazníka:
Numerický displej LCD, 12 číslic, 15 mm
Klávesnice:
Klávesy s dvojitou funkcí
33 gumových kláves
Čísla PLU:
Až 5000 čísel PLU a kódem EAN
18 znaků pro popis
Oddělení:
12 oddělení (6 přímých)
18 znaků pro popis
Účtenka:

Zvláštní vlastnosti





Mód kalkulačky
4 cizí měny s výpočtem částky k vrácení
Oddělený lístek žurnálu
Obsahuje čtyři jazyky se snadným postupem
změny

Komunikace








Offline
Přímá komunikace s PC
Režimy pro zaokrouhlování
LALO a HALO ceny u oddělení
Komunikační porty:
2 x RS232C pro připojení doplňkových
zařízení
1 x RS232 pro připojení hotovostní zásuvky

Technické údaje






PC
Napájení:
Bateriové, Síťové napájení 230 V, 50-60 Hz
Provozní teplota:
300 (š) X 210 (h) X 98 (v)

Fasy Smile - NOVINKA
Ceny:
Fasy Smile –

cena zatím

neurčena
Pokladní zásuvka Fasy 11 - 1450
Pokladní zásuvka Fasy 31 - 1740
Elegance a funkčnost
Fasy Smile je klasickým zástupcem elektronických registračních pokladen FASY. Tato malá pokladna v sobě kombinuje design malé pokladny a výkon
pokladny mnohem větší a výkonnější. Díky kompaktní konstrukci, technické vyspělosti, vysokému výkonu a velmi příznivé ceně je pokladna Smile
předurčena k získání vedoucího postavení na trhu elektronických registračních pokladen.
Pokladna zcela vyhovuje podmínkám zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a byla certifikována Ministerstvem financí. Fiskální paměť s
kapacitou 256 kB umožňuje ukládat data až po dobu 7 let v souladu s požadavky § 8 odst. 1 zákona č. 215/2005 Sb.
Pokladna Smile je vybavena mimo jiné LCD displejem zobrazujícím až 12 číslic a dalších grafických symbolů a rozsáhlou databází prodejních položek až 5000 PLU, která je uložena v oddělené flash paměti.
Fasy Smile má navíc plně programovatelnou a popisovatelnou
Klávesnici, která dovoluje uživateli přizpůsobit její nastavení dle požadavků. Pokladna zajišťuje nejlepší ochranu uložených dat a jednoduchý provoz.
Rychlá termotiskárna
umožňuje tisk loga prodejny na horní část účtenky a volitelné ikony s textem na konci účtenky. 2 sériové porty pro připojení PC a periférií jako je např.
scanner a 1 sériový port pro připojení pokladní zásuvky rozšiřují navíc možnosti použití pokladny Fasy Smile tak,
že zvládne bez problémů všechny běžné požadavky na provoz na malém obchodním místě.

Specifikace
























Rychlost tisku: 10 řádků za sekundu
Sloupce: 18 + 18
Šířka papíru: 38 mm + 38 mm
Snímač blízkého konce a konce papíru
Displej pro obsluhu:
Numerický displej LCD: 12 číslic, 15 mm
Displej pro zákazníka:
Numerický displej LCD, 12 číslic, 15 mm
Klávesnice:
Klávesy s dvojitou funkcí
31 programovatelných kláves
Čísla PLU:
Až 5000 čísel PLU a kódem EAN
18 znaků pro popis
Oddělení:
12 oddělení (6 přímých)
18 znaků pro popis
Účtenka:
8 řádků horní hlavičky s 18-i znaky
3 řádky dolní patičky s 18-i znaky
Šířka – 18 znaků
Upravitelné grafické logo prodejny
Periodické ikony s popisem na konec účtu

Zvláštní vlastnosti




Mód kalkulačky
Oddělený lístek žurnálu
Obsahuje čtyři jazyky se snadným postupem změny

Komunikace








Volitelné doplňky:
Hotovostní zásuvka: 5/ 8 (b/m), (6-24 V) konektor Jack 3,5
mm
4 sazby DPH + zboží nepodléhající DPH
LALO a HALO ceny u oddělení
Typ komunikace
Offline/ Přímá komunikace s PC
Fiskální tiskárna

Technické údaje





3 x RS232C pro připojení doplňkových zařízení
Napájení:
Síťové napájení 230 V, 50-60 Hz
Provozní teplota:

Fasy ER 5200
Ceny:
Fasy ER 5200 -15.740

Kč

Pokladní šuplík Fasy 31 - 1.740

Kč

Elegance a funkčnost
Elektronické registrační pokladny FASY s označením ER 5200 a ER 5300 jsou ideálním řešením pro malé obchody a restaurace, kde se v plné míře
využijí přednosti této řady pokladen. Pokladny ER 5200 a ER 5300 mají moderní, působivý vzhled a jejich funkčnost splňuje požadavky na zpracování
velkého množství prodejních operací, rychlou a bezproblémovou obsluhu zákazníků uživatelsky jednoduchým způsobem. Typová řada ER5200 a
ER5300 dokáže uspokojit nejpřísnější požadavky jakékoliv maloprodejny nebo restaurace. Podstatné je, že pokladny ER 5200 a ER 5300 splňují
všechny požadavky zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a jsou certifikovány Ministerstvem financí ČR pro použití jako fiskální pokladny.
Vše pro zákazníka
Pokladna řady ER 5000 je navržena tak, aby zajistila maximálně efektivní zpracování pokladní transakce a krátkou čekací dobu zákazníka u pokladny.
Pokladna je vybavena termotiskárnou, která zajišťuje rychlý, bezhlučný a téměř bezúdržbový tisk pokladních účtenek. Díky použití rychlé termotiskárny
je možné pokladní lístek doplnit nejen o logo obchodu v záhlaví pokladní stvrzenky, ale také volitelnou dolní ikonou s textem. Příklad zpracování
účtenky je uveden na druhé straně tohoto letáku. Výměna papírové role pro tisk pokladního a kontrolního dokladu je velmi jednoduchá, zabere pouze
několik sekund. Stačí zvednout klávesnici a výměna je provedena okamžitě. Navíc je možné do speciální zásuvky pod klávesnicí uložit náhradní roličku
papíru a jeho výměnu tak dále urychlit. Pro zvláštní užití, např. pro správu věrnostních karet a propagačních akcí, nebo také pro bezpečnou správu
uživatelů pokladních (při střídání pokladních nebo často v restauračním provozu), je možné využít integrovanou čtečku čipových karet. Celkový počet
tří sériových portů umožňuje k pokladnám řady ER5000 připojit současně několik periférií, jako např. scanner, zásuvku či PC pro obchodníky, kteří
chtějí nejen sledovat a řídit prodej prostřednictvím pokladny, ale také zapojit pokladnu do řízení prodejny.

Specifikace























Rychlost tisku: 25 řádků za sekundu
Systém snadného zavádění papíru
Sloupce: 21 + 21
Šířka papíru: 43 mm + 43 mm
Snímač blízkého konce a konce papíru
Alfanumerický podsvícený displej LCD: 2 řádky, 20 číslic, 8 mm
Displej pro zákazníka:
Numerický displej LCD, 12 číslic, 15 mm
Klávesnice:
Klávesy s dvojitou funkcí
88 programovatelných kláves
Čísla PLU: 5000 (až 40 000) čísel PLU a kódem EAN
21 znaků pro popis
250 oddělení
250 MF (možnost kombinovat x položek do jednoho EAN kódu nebo tlačítka)
8 řádků horní hlavičky s 18-i znaky
3 řádky dolní patičky s 18-i znaky
Šířka – 18 znaků
Upravitelné grafické logo prodejny
Periodické ikony s popisem na konec účtu
20 osob pro obsluhu s kódem nebo čipovou kartou
Popis obsluhy jménem

Restaurační funkce



Až 99 stolů, zobrazení průběžných součtů
Až 20 číšníků

Zvláštní vlastnosti




Zapisovač/ Čtečka čipových karet ISO 7816
Oddělený lístek žurnálu
Obsahuje čtyři jazyky se snadným postupem
změny

Komunikace








Offline
Přímá komunikace s PC
Režimy pro zaokrouhlování
LALO a HALO ceny u oddělení
Komunikační porty:
3 x RS232C pro připojení doplňkových zařízení
1 x Jack 3,5 mm pro připojení hotovostní zásuvky

Technické údaje






lze připojit PC
Napájení:
Síťové napájení 230 V, 50-60 Hz
Provozní teplota: Od 0 °C do + 45 °C
Rozměry: 350 (š) X 295 (h) X 170 (v)



Hmotnost: 5 kg

Fasy ER 5300
Ceny:
Fasy ER 5300 - 16.390

Kč

Pokladní šuplík Fasy 31 -1.740

Kč

Elegance a funkčnost
Elektronické registrační pokladny FASY s označením ER 5200 a ER 5300 jsou ideálním řešením pro malé obchody a restaurace, kde se v plné míře
využijí přednosti této řady pokladen. Pokladny ER 5200 a ER 5300 mají moderní, působivý vzhled a jejich funkčnost splňuje požadavky na zpracování
velkého množství prodejních operací, rychlou a bezproblémovou obsluhu zákazníků uživatelsky jednoduchým způsobem. Typová řada ER5200 a
ER5300 dokáže uspokojit nejpřísnější požadavky jakékoliv maloprodejny nebo restaurace. Podstatné je, že pokladny ER 5200 a ER 5300 splňují
všechny požadavky zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a jsou certifikovány Ministerstvem financí ČR pro použití jako fiskální pokladny.
Vše pro zákazníka
Pokladna řady ER 5000 je navržena tak, aby zajistila maximálně efektivní zpracování pokladní transakce a krátkou čekací dobu zákazníka u pokladny.
Pokladna je vybavena termotiskárnou, která zajišťuje rychlý, bezhlučný a téměř bezúdržbový tisk pokladních účtenek. Díky použití rychlé termotiskárny
je možné pokladní lístek doplnit nejen o logo obchodu v záhlaví pokladní stvrzenky, ale také volitelnou dolní ikonou s textem. Příklad zpracování
účtenky je uveden na druhé straně tohoto letáku. Výměna papírové role pro tisk pokladního a kontrolního dokladu je velmi jednoduchá, zabere pouze
několik sekund. Stačí zvednout klávesnici a výměna je provedena okamžitě. Navíc je možné do speciální zásuvky pod klávesnicí uložit náhradní roličku
papíru a jeho výměnu tak dále urychlit. Pro zvláštní užití, např. pro správu věrnostních karet a propagačních akcí, nebo také pro bezpečnou správu
uživatelů pokladních (při střídání pokladních nebo často v restauračním provozu), je možné využít integrovanou čtečku čipových karet. Celkový počet
tří sériových portů umožňuje k pokladnám řady ER5000 připojit současně několik periférií, jako např. scanner, zásuvku či PC pro obchodníky, kteří
chtějí nejen sledovat a řídit prodej prostřednictvím pokladny, ale také zapojit pokladnu do řízení prodejny. Použití v restauračním provozu
Pokladna ER 5300 vychází z pokladny ER 5200 a je rozšířena o funkce používané v restauračním provozu. Pokladna umožňuje sledovat současně až
99 stolů s okamžitou obsluhou až 20 číšníků, kteří se přihlašují pod svým jménem a heslem. Obsluha se může přihlašovat pomocí klávesové zkratky
nebo moderním způsobem pomocí čipové karty. Pokladnu je možné také připojit ke kuchyňské tiskárně pomocí sériového komunikačního portu.

Specifikace




















Rychlost tisku: 25 řádků za sekundu
Sloupce: 21 + 21
Šířka papíru: 43 mm + 43 mm
Snímač blízkého konce a konce papíu
Alfanumerický podsvícený displej LCD: 2řádky, 20 číslic, 8 mm
Displej pro zákazníka: Numerický displej LCD, 12 číslic, 15 mm
Klávesnice: Klávesy s dvojitou funkcí
ER 5300 - 108 programovatelných kláves (celogumová)
Čísla PLU: 5000 (až 40 000) čísel PLU a kódem EAN
21 znaků pro popis
Oddělení: 250 oddělení
21znaků pro popis
Makra (Multifunkce):
250 MF (možnost kombinovat x funkcí či položek do jednoho EAN kódu nebo
tlačítka)
Účtenka: 8 řádků horní hlavičky s 18-i znaky , Šířka – 18 znaků
Upravitelné grafické logo prodejny
Periodické ikony s popisem na konec účtu
Obsluha: 20 osob pro obsluhu s kódem nebo čipovou kartou
Popis obsluhy jménem

Restaurační funkce



Až 99 stolů, zobrazení průběžných součtů
Až 20 číšníků

Zvláštní vlastnosti





Zapisovač/ Čtečka čipových karet ISO 7816
4 cizí měny s výpočtem částky k vrácení
Oddělený lístek žurnálu
Obsahuje čtyři jazyky se snadným postupem
změny

Komunikace







Offline
Přímá komunikace s PC
Režimy pro zaokrouhlování
LALO a HALO ceny u oddělení
Komunikační porty: 3 x RS232C pro připojení
doplňkových zařízení
1 x Jack 3,5 mm pro připojení hotovostní zásuvky

Technické údaje



Síťové napájení 230 V, 50-60 Hz
Provozní teplota: Od 0 °C do + 45 °C




Rozměry: 350 (š) X 295 (h) X 170 (v)
Hmotnost: 5 kg

