
KUBE II xF
CONECTARE PC 

VITEZĂ TIPĂRIRE 240 mm/ s 

USB 2.0

ETHERNET

RS232

WINDOWS, ANDROID, OPOS

JavaPOS, POS.net



caracteristici tehnice

FUNCȚII PRINCIPALE

100 departamente folosite pentru gruparea

articolelor (PLU) cu anumite unităţi de măsură; 

20.000 PLU programabile cu denumire (44 caractere), 

cod bare, preţ și preţ promoţional;

9 forme de plată programabile;

300 clienţi cu denumire, adresă și C.I.F.;

8 operatori cu parolă;

Acces securizat la regimurile de lucru (parolă 4 caractere); 

Reduceri și majorări procentuale/ valorice programabile 

(maximum 20) la articol sau subtotal bon;

Corecţii în timpul bonului;

Anulare bon fiscal nefinalizat;

Introducere sume în sertar (sold iniţial)/ retragerea din sertar;

Introducere CIF client pe bonul fiscal;

10 Macro funcţii – programabile (simulează apăsarea a max. 

60 taste pentru realizarea unui bon);

Verificare preţ;

Utilizare cantitate cu 5 zecimale și cantităţi fracţionare;

Mesaj comercial derulat pe afișaj;

Logo graphic tipărit înaintea bonului foscal;

Rapoarte de citire și golire complexe, pentru fiecare tip de 

totalizatoare utilizate;

Rapoarte ale memoriei fiscale cu posibilitatea tipăririi sau 

exprtului în format electronic pe SD Card;

Rapoarte JE cu posibilitatea tipăririi sau exportului în format 

electronic pe SD Card;

Export fișiere XML semnate cu cretificatul digital al casei de 

marcat, pe SD Card;

MECANISM IMPRIMARE

Termic, viteză tipărire 240 mm/s (tipărirea foarte rapidă a 

tuturor documentelor);

Rezoluţie 203 dpi (8 dot/mm) ;

Lăţime tipărire 72 mm (44 caractere alfanumerice inclusive 

diacritice);

Fiabilitate ridicată folosind hârtia recomandată de producător

        minimum 100 km rolă hârtie tipărită;o

        100 mil. tăieri pentru autocutter;o

TASTATURĂ

CUSTOM K35 (având 34 taste cu funcţii programabile);

Recunoaște automat tastatura conectată după oprirea și 

pornirea imprimantei;

  Tastatură PC;

AFIȘAJ

Dublu CUSTOM XD sau QD, 2 x 20 caractere alfanumerice, 

pentru client și operator;

Simplu VFD pentru client, atunci când este folosită ca 

imprimantă fiscală;

Recunoaște automat afișajul conectat după oprirea și 

pornirea imprimantei;

INTERFEȚE  DE  CONECTARE

Serial RS232 sau USB 2.0 (full speed)   sau Ethernet pentru 

conectarea unui PC;

Serial RS232 pentru conectare scanner sau cântar electronic; 

Sertar bani, afișaj, tastatură și alimentator; 

Soclu extern SD Card pentru salvarea fișierelor XML sau a 

rapoartelor în format electronic pe un SD Card folosit ca 

mediu de stocare date extern;

MEMORII

Memorie Jurnal Electronic de tip MicroSD Card 8GB; 

Memorie fiscal tip OTP 2MB incluzând și modulul criptografic; 

Memorii RAM (64kB și 8 MB);

 Utilizare autonomă sau ca imprimantă fiscală, folosind driverul de comunicaţie sau direct setul de comenzi conform protocolului de comunicaţie.
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