
Фискалeн принтер
FP-2000 KL

Възможностите на фискалния принтер
DATECS FP-2000 KL са съобразени с изискванията 
за обслужване на клиенти и за финансова отчетност 
във всички видове търговски обекти.
Фискалното устройство отговаря на изискванията 
на Наредба Н-18 от 13.12.2006 на Министерство на 
финансите, като осигурява дистанционна връзка 
с НАП чрез Данъчен терминал.



 

FP-2000 KL
Метод на печат Директен термопечат
Скорост на печат 220 мм/сек, 1760 точки/сек
Консуматив - термохартия Хартиена ролка: ширина от 82 до 102 мм, дебелина - от 62 µm
Захранване AC/DC:  Вход: АC 100 - 240V, 1.3A, 50/60Hz; Изход: DC 24V, 2.1A

Опции • Външен клиентски дисплей (2 реда x 20 символа)
• Касов сейф 

Размери (ш x д x в), мм 147 x 207 x 147
Тегло, кг  ~ 2.000

Интерфейс
• RS 232, тип RS 232С, 8 стойности, от 1200 до 115200 bps, 8N1
• USB, тип USB v1.1 slave
• Ethernet

КЛЕН SD карта 2GB; 45 000 000 реда (1 500 000 бележки)
Данъчен терминал  Вграден, с вътрешна (външна) антена и SIM карта на мобилен оператор
Фискална памет 4 Mb Flash
Експлоатационни 
характеристики

• Печатаща глава: 150 км и повече
• Автоматичен нож: 2 млн. отрязвания

Функционални възможности

•  Издаване на фискални бонове и данъчни фактури, служебни бонове - нормални и завъртяни на 90º
•  Брой програмируеми артикули - до 3 000
•  Брой щандове (отдели или стокови групи) - до 99 (само за програмирани артикули)
•  Наименование на артикул - до 2 реда x 30 знака (36 знака за програмируеми артикули)
•  Печат на баркод - EAN8, EAN13, Code128, ITF (Interleaved 2 of 5)
•  Вид на данъка - ДДС, до 8 данъчни групи
•  Брой департаменти (доверители) - до 60 бр., име - до 62 символа
•  Брой оператори - до 16, име - до 24 символа
•  Брой възможни продажби в една касова бележка - над 512
•  Отстъпки и надбавки - като % и сума
•  Кодови таблици - 1251 (Windows table) / MS DOS table (851) 
•  Копие на бон - до 1
•  Брой служебни бонове (за бар, кухня и др.) - неограничен

Тип на обслужване
• Контрол на изхода на обекта 
• Каса, обслужваща един щанд 
• Ресторантски режим

Вид на плащане •  В брой, кредит, чек, карта и 4 вида програмируеми
•  Aлтернативна валута (EUR)

Графично лого Черно-бяло, 72 x 12 мм (576 x 96 точки)
Протокол за комуникация 
с РС Специализиран протокол на DATECS за комуникация по RS 232C

Приложение

•  Магазини
•  Супермаркети
•  Хипермаркети
•  Ресторанти

София 1784, Бул. Цариградско шосе 115 А 
тел: +359 (2) 8165 500; факс: +359 (2) 8165 510; 
e-mail: sales@datecs.bg; www.datecs.bg 


