KASY FISKALNE
NR.1 NA RYNKU FISKALNYM W POLSCE!
30% KAS FISKALNYCH NA RYNKU TO NOVITUS!

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA W POLSCE.
WYPOSAŻONE W SYSTEM REJESTRACJI KOPII PARAGONU NA KARCIE PAMIĘCI SD.
MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z DODATKOWYMI URZĄDZENIAMI TYPU TERMINAL PŁATNICZY, WAGA …
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, NOWOCZESNY DESIGN I SPRAWDZONA FUNKCJONALNOŚĆ.

NAJLEPSZY WYBÓR

Mobilna kasa fiskalna NOVITUS Nano E

Nano E to najlepsza na rynku i najczęściej wybierana przenośna kasa fiskalna.
To nowoczesna technologia zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie. Ceniona wszędzie
gdzie prowadzona jest sprzedaż ruchoma lub gdzie lada sklepowa ma ograniczoną powierzchnię.
Kopia paragonu zapisywana jest na karcie SD. Cichy, bezawaryjny i łatwy w osbłudze mechanizm
drukujący typu "Wrzuć i pracuj". Dwa niebieskie wyświetlacze, podświetlana i odporna na zalanie
klawiatura. Wbudowany akumulator pozwalający na wydrukowanie do 2500 paragonów bez
ładowania! Dwie wersje kolorystyczne.

Cena 1290,00 zł netto / 1586,70 zł brutto
Realny koszt zakupu już od 725,70 zł
Kasa fiskalna NOVITUS Mała Plus

Mała Plus to zaawansowany technologicznie produkt, przeznaczony dla niewielkich punktów
sprzedaży. Nowoczesny design, sprawdzona, poparta wieloletnim doświadczeniem ergonomia, oraz
zastosowanie podzespołów najwyższej jakości sprawią, że zarówno początkujący jak i wieloletni
użytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie można wymagać od urządzeń fiskalnych.

Cena 999,00 zł netto / 1228,77 zł brutto
Realny koszt zakupu już od 367,77 zł
Kasa fiskalna NOVITUS Lupo

Lupo to ewolucja kasy Mała Plus. W porównaniu do niej zyskała bardzo ważną funkcjonalność w
postaci programowalnych klawiszy funkcyjnych i szybkiej sprzedaży. Na precyzyjnie działającej
klawiaturze udostępniono 8 klawiszy szybkiej sprzedaży (4 klawisze w 2 płaszczyznach) które można
oprogramować jako bezpośrednią sprzedaż towarów. Nowoczesne wzornictwo, sprawdzona
ergonomia oraz najwyższa jakość podzespołów.

Cena 1090,00 zł netto / 1340,70 zł brutto
Realny koszt zakupu już od 479,70 zł

Kasa fiskalna NOVITUS Mała Plus E

Mała Plus E to najnowsza technologia urządzeń fiskalnych, realizująca rejestrację kopii wydruków na
elektronicznym nośniku danych jakim jest karta SD. Programowalny nagłówek graficzny (zawierający
np. logo firmy) oraz możliwość wydruku NIP-u nabywcy na paragonie (powoduje że nie trzeba
wystawiać klientom faktur na kwoty do 450 zł). Szeroki papier (57mm) pozwala na drukowanie
przejrzystych paragonów. Do 40 znaków na nazwę towaru. Dodatkowy opis towaru oraz dwa kody na
każdy towar (kod porządkowy i kod kreskowy). Możliwość współpracy z wagą, czytnikiem kodów
kreskowych oraz terminalem płatniczym. Steruje również szufladą na pieniądze.

Cena 1250,00 zł netto / 1537,50 zł brutto
Realny koszt zakupu już od 676,50 zł
Kasa fiskalna NOVITUS Lupo E

Lupo E to ewolucja kasy Mała Plus E. W porównaniu do niej zyskała bardzo ważną funkcjonalność w
postaci programowalnych klawiszy funkcyjnych i szybkiej sprzedaży. Na precyzyjnie działającej
klawiaturze udostępniono 8 klawiszy szybkiej sprzedaży (4 klawisze w 2 płaszczyznach) które można
oprogramować jako bezpośrednią sprzedaż towarów. Możliwość wydruku NIP-u nabywcy na
paragonie. Szeroki papier (57mm) pozwala na drukowanie przejrzystych paragonów. Do 40 znaków
na nazwę towaru. Dodatkowy opis towaru oraz dwa kody na każdy towar (kod porządkowy i kod
kreskowy).

Cena 1290,00 zł netto / 1586,70 zł brutto
Realny koszt zakupu już od 725,70 zł
NAJLEPSZY WYBÓR

Kasa fiskalna NOVITUS Sento E

Sento E to bardzo nowoczesna kasa dedykowana małym i średnim punktom handlowo-usługowym,
realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych - karcie pamięci SD. Kryje w
sobie zaawansowaną technologię i funkcjonalności spotykane dotychczas w segmencie dużych kas
systemowych. Wyjątkowa czytelność transakcji dzięki dwóm niebieskim wyświetlaczom po 4 linie.
Wyświetlanie grafiki! Aż 28 klawiszy szybkiej sprzedaży! (2 razy po 14 na dwóch poziomach)
Możliwość automatycznego generowania wydruków niefiskalnych typu: doładowania, bilety,
potwierdzenia transakcji, bony itp. Logo graficzne na paragonie.

Kasa fiskalna NOVITUS Soleo Plus

Cena 1490,00 zł netto / 1832,70 zł brutto
Realny koszt zakupu już od 971,70 zł

Soleo Plus to urządzenie dedykowane do średnich i dużych odbiorców. Duża baza towarowa (12 000
pozycji) oraz obsługa do 20 kasjerów. Aż 108 programowalnych klawiszy szybkiej sprzedaży (27
klawiszy x 4 poziomy). Szeroki papier (57mm) pozwala na drukowanie przejrzystych paragonów. Do
48 znaków w wierszu. Dwa rozbudowane wyświetlacze (4 linie dla klienta, 8 linii dla kasjera).
Cichy, bezawaryjny i łatwy w osbłudze mechanizm drukujący typu "Wrzuć i pracuj".

Kasa fiskalna NOVITUS Soleo Plus E

Cena 1590,00 zł netto / 1955,70 zł brutto
Realny koszt zakupu już od 1094,70 zł

Soleo Plus E to zaawansowane urządzenie dedykowane średnim i dużym odbiorcom. Realizujące
rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych - karcie pamięci SD. Duża baza
towarowa (12 000 pozycji) oraz obsługa do 20 kasjerów. Aż 108 programowalnych klawiszy szybkiej
sprzedaży (27 klawiszy x 4 poziomy). Szeroki papier (57mm) pozwala na drukowanie przejrzystych
paragonów. Do 48 znaków w wierszu. Dwa rozbudowane wyświetlacze (4 linie dla klienta, 8 linii dla
kasjera). Cichy, bezawaryjny i łatwy w osbłudze mechanizm drukujący typu "Wrzuć i pracuj".

Cena 1790,00 zł netto / 2201,70 zł brutto
Realny koszt zakupu już od 1340,70 zł

Punkt Sprzedaży NOVITUS
Radom, ul. Rwańska 14
Tel. 048 363-11-88
Zapraszamy PN-PT 10:00-18:00 SB 10:00-14:00
WSZELKIE ZNAKI TOWAROWE ZOSTAŁY UŻYTE JEDYNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I NALEŻĄ DO ICH PRAWOWITYCH WŁAŚCICIELI.
POMIMO DOŁOŻENIA WSZELKICH STARAŃ NIE GWARANTUJEMY ŻE PUBLIKOWANE DANE TECHNICZNE NIE ZAWIERAJĄ BRAKÓW LUB BŁĘDÓW.
PONIEWAŻ EW. BŁĘDNE OPISY NIE MOGĄ JEDNAK BYĆ PODSTAWĄ DO ROSZCZEŃ - W PRZYP. WĄTPLIWOŚCI ZALECAMY KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZAKUPIE.
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