
NAZWA OPIS CENA netto

Kasy fiskalne

MAŁA PLUS

Kasa fiskalna MAŁA PLUS (rozbudowana wersja kasy MAŁA) - 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. Dzięki kompaktowym
wymiarom kasa nie zabierze dużo miejsca na – często ograniczonej – powierzchni stanowiska
sprzedaży.

999,00 zł

MAŁA PLUS E (kopia elektroniczna)     

Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów
sprzedaży realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD),
wg wytycznych Rozporządzenia MF z dnia 28 listopada 2008 r.. Nowoczesne wzornictwo,
sprawdzona, poparta wieloletnim doświadczeniem ergonomia, oraz najwyższa jakość
zastosowanych podzespołów sprawią, że zarówno początkujący jak i wieloletni użytkownik kas
fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie można wymagać od urządzeń fiskalnych. Dzięki
niewielkim wymiarom kasa nie zabierze dużo miejsca na – często ograniczonej – powierzchni
stanowiska sprzedaży. Kasa posiada bazę towarową 3000 towarów, każdemu z towarów można
zaprogramować nazwę do 40 znaków. 

1 250,00 zł

NANO E (kopia elektroniczna) (dostępne 

również w wersji Lex i Med)

Nowoczesna kasa fiskalna przeznaczona do pracy w mobilnych punktach handlowych,
gastronomicznych i usługowych. Jest to najmniejsza kasa fiskalna w ofercie NOVITUS, a
zarazem jedna z najmniejszych na rynku i jedyna kasa przenośna realizująca rejestrację kopii
wydruków na elektronicznym nośniku danych, wg wytycznych Rozporządzenia Ministra
Finansów oraz Ministra Gospodarki. Najważniejszą zaletą kasy fiskalnej NANO E są jej gabaryty,
kształt, wyjątkowa poręczność konstrukcji i bardzo wydajne zasilanie akumulatorowe.
Dodatkowo, kasy z najnowszą homologacją Prezesa Głównego Urzędu Miar z 2014 roku
posiadają jeszcze więcej nowoczesnych funkcji, niż wcześniej sprzedawane kasy Nano E.

1 290,00 zł

SENTO E  (kopia elektroniczna)   - 

homologacja 2015     

SENTO E z homologacją 2015 nowa wersja kasy, dedykowana małym i średnim punktom
handlowo usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych
(karta SD). Duża w tym segmencie kas baza towarowa, precyzyjna nazwa towarów,
komunikacja on-line z komputerem, wiele złącz komunikacyjnych, w tym złącza RS232 i USB
(również typu host) pozwalają stworzyć zaawansowany system sprzedaży dla średniego sklepu.
Do kasy oprócz komputera, można podłączyć wszystkie potrzebne urządzenia peryferyjne:
czytniki kodów kreskowych (również USB), wagi elektroniczne, terminal płatniczy, pin-pad,
modem, drukarkę zamówień, system monitoringu oraz szuflady. Komunikacja on-line z
komputerem odbywa się podobnie jak w dużych kasach systemowych. Kasa posiada bufor on-
line paragonów zdolny do pomieszczenia 10 000 pozycji. Nazwy programowanych towarów
mogą mieć aż 40 znaków, a baza towarowa PLU pomieści 16000 artykułów. Do każdego
sprzedanego artykułu na paragonie można dodać definiowany opis. W nagłówku paragonu
można wydrukować dowolną grafikę, (np. logo). 100 działów, 10000 kodów dowiązanych,
komplety towar+towar, tandemy towar + opakowanie, FTP Menadżer, usługi BUS,
wypożyczalnia, parking, zamian stawek VAT z datą aktywacji, przegląd serwisowy do pamięci
fisaklnej, raporty akcyzowe, kopia konfiguracji i bazy towarowej na karcie SD itp.

1 390,00 zł

CENNIK PEŁNY nr 3/2016

Urządzenia fiskalne

SENTO LAN E (kopia elektroniczna)

SENTO LAN E to kasa fiskalna dedykowana małym i średnim i dużym punktom handlowo
usługowym, z elektroniczna kopia wydruku. Zupełnie nowa kasa fisklana, wykorzystująca
obudowe kasy SENTO E, posiadająca wszystkie jej funkcje, ale z parametrami, które przenoszą
ją w zupełnie inny, wyższy segment kas fiskalnych. 16 tys. towarów 40-znakowych, 10.000
kodów dowiązanych, 1000 tandemów towar+opakowanie, 1000 kompletów towar+towar.
20.000 bufor on-line. Logo graficzne w nagłówku, grafika w stopce paragonu. Dowolne wydruki
niefiskalne. 3xRS232, USB (komputer), USB Host (skaner, pendrive, klawiatura), ZŁĄCZE LAN -
połączenie sieciowe kasy do komputera, terminala EFT, monitoringu itp. Czarno-białe
wyświetlacze LCD graficzne. Programowanie stawek VAT z datą aktywacji, dowolne wydruki
niefiskalne, wysyłanie raportu dobowego na e-mail, eksport/import danych na pendrive/uSD,
raporty akcyzowe, raport z przeglądu serwisowego w pamięci fiskalnej. Sterowanie szuflada
aktywną oraz dowolną pasywną.

1 550,00 zł

SOLEO LAN E              nowość !!!           

Zaprojektowaliśmy Soleo Lan E z wykorzystaniem najnowszych technologii dla pełnego wsparcia
biznesowych potrzeb naszych klientów. Zaawansowana technologia we wnętrzu kasy,
najnowszy procesor i ogromna pamięć. Graficzne wyświetlacze LCD czytelnie zaprezentują to co
sprzedajesz Tobie i klientowi, precyzyjnie poinformują o stanie kasy oraz wykonywanych
raportach. Regulowany kontrast zapewni czytelność nawet w miejscach mocno
nasłonecznionych. Kasa Soleo Lan E posiada rozbudowaną bazę towarową, która pomieści
niejeden supermarket a długa nazwa towaru w sposób czytelny zidentyfikuje każdy artykuł na
paragonie. Dzięki dostępnym w kasie interfejsom komunikacyjnych można się z kasą
komunikować i programować z dowolnego miejsca na świecie. Połączenie LAN Ethernet jest
bardzo szybkie i stabilne. Równocześnie do kasy podłącz komputer, dowolną szufladę, czytnik,
wagę, terminal kart płatniczych oraz kamery monitoringu. Łącząc obraz z kamer z wydrukiem z
kasy kontroluj pracę kasjerów. Podłączony do kasy pendrive USB przechowa kopię bazy
towarowej oraz konfigurację kasy.

1 790,00 zł

Kasa NEXT           nowość !!! 

Next to pierwsza na rynku kasa fiskalna, której baza towarowa rośnie razem z Twoim biznesem.
Z kasą next masz pełną swobodę i elastyczność – pomieścimy wszystkie Twoje towary.
Dodatkowo długa nazwa towaru lub usługi w sposób czytelny pozwoli zidentyfikować każdy
artykuł w bazie jak i na paragonie. Zarządzanie baza jest dziecinnie proste, zrobisz to na ekranie
dotykowym, używając programu NSerwis lub w kilka chwil synchronizując kasę z chmurą
NoviCloud.Japoński mechanizm drukujący z obcinaczem papieru to szybki wydruk, wygoda
obsługi i trwałość. Wrzucasz rolkę 60 m, pracujesz natychmiast. Nie zrywaj papieru, obcinacz
zrobi to za Ciebie. Next to też nowy standard w ilości dostępnych złącz w standardzie: 3 złącza
RS232 pozwolą na równoległą pracę ze skanerem, terminalem i wagą.

2 190,00 zł

PS4000 E (kopia elektroniczna)

Pierwsza w Polsce systemowa kasa fiskalna z elektroncizną kopią paragonu. Posiada prawdziwą
kartą sieciową! Wymiary: 330*326*159, Liczba PLU: 60 tyś + 5 tyś dowiażanych, Nazwa towaru
do 40 znaków, Liczba działów towarowych: 64, Bufor on-line: 10.000 pozycji, Dodatkowa
klawiatura QWERTY, Klawisze szybkiej obsługi oraz funkcyjne: 129 (30x4 poziomy + 9),
Drukarka termiczna: CITIZEN LT286, Zasilanie: sieć 230V/24V, 1,25A + akumulator 12V, 2Ah,
Współpraca z peryferiami: 3 x RS232, ETHERNET!, Złącze PS2: KOMPUTER, CZYTNIK, WAGA,
SZUFLADA, DRUKARKA ZAMÓWIEŃ, TERMINAL EFT, MODEM, PIN PAD, 50 kasjeró, 30
sprzedawców, Elektroniczne klucze kasjera, Rozmiar używanego papieru: 57mm, długość 60m,
Waga: 3,5, Rozbudowany system praw dostępu, OBSŁUGA EURO, stany magazynowe,
sprawdzarka cen,  i wiele innych funkcji

2 590,00 zł

Cennik obowiązuje od 01.12.2016 r. do dnia opublikowania nowego cennika. Comp SA Odział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Ceny nie 
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CENNIK PEŁNY nr 3/2016

Drukarki fiskalne

DEON E (kopia elektroniczna) 

Pierwsza w Polsce przenośna drukarka fiskalna z elektroncizną kopia paragonu!

Wymiary: 94x58x229, waga 0,6kg, liczba PLU: 150 tyś, mechanizm drukujący Fujitsu FTP628,
termiczny, 57mm, typu clamshell, Akumulator na 2500 paragonów, wydruk faktur VAT,

1xRS232, 1xUSB, możliwość zamontowania łącza Bluetooth, klaiwatura alfanumeryczna oraz
klaiwsze funcyjne (menu, raporty itp) zbudowana na precyzyjnych swithach, silikonowa
nakładka zabezpieczająca przed zalaniem, zaawansowane zarządzanie energią, sterowanie
szufladą aktywną

2290 ,00 zł                                

BONO E  (kopia elektroniczna)                  

Najnowsza drukarka fiskalna w ofercie Novitus. Elektroniczna kopia paragonu na karcie SD. W
komplecie karta 2GB, 1 mln paragonów. Nowoczesna elektronika, nowoczesna obudowa.
Wyświetlacze graficzne: operatora 132x32 piksele, dla klienta 132x64 piksele z możaliwością
wyświetlania ruchomych elementów graficznych (clipów reklamowych). Mechanizm termiczny
SEIKO "wrzuć i pracuj", 1 x 57 mm, długość rolki do 60 metrów, podświetlana klaiwatura z
klawiszem nawigacyjnym. 2 złącza RS232, 1 złącze USB dwukanałowe, zasilanie: akumulator
12, 2Ah, zasilacz: 230/24V, 1,25A, 250 tyś towarów, nazwa towaru 40 znaków. Współpraca z
PC, pin-pad, terminal EFT. kompatibilność z WIKING, VENTO, VIVO, QUARTO, Posnet Thermal,
OBSŁUGA EURO, KODY KRESKOWE towarów i pod paragonem. Sterowanie szufladą 6-24V.
Drukarki BONO E z homologacją GUM mają możliwość drukowania grafiki w nagłówku (logo),
grafiki oraz kodów kreskowych i QR w wydrukach niefiskalnych, dowolnych wydruków
niefisklanych w tym faktur.

2 490,00 zł

BONO APTEKA E (kopia elektroniczna)

Najnowsza drukarka fiskalna do aptek i punktów farmaceutycznych w ofercie Novitus. Może być
stosowana tam, gdzie konieczne jest wydrukowanie refundacji na paragonie i raporcie
dobowym. Elektronioczna kopia paragonu na karcie SD. W komplecie karta 2GB, 1 mln
paragonów. Nowoczesna elektronika, nowoczesna obudowa. Wyświetlacze graficzne: operatora
132x32 piksele, dla klienta 132x64 piksele z możaliwością wyświetlania ruchomych elementów
graficznych (clipów reklamowych). Mechanizm termiczny SEIKO "wrzuć i pracuj", 1 x 57 mm,
długość rolki do 60 metrów, podświetlana klaiwatura z klawiszem nawigacyjnym. 2 złącza
RS232, 1 złącze USB dwukanałowe, zasilanie: akumulator 12, 2Ah, zasilacz: 230/24V, 1,25A,
250 tyś towarów, nazwa towaru 40 znaków. Współpraca z PC, pin-pad, terminal EFT.
kompatibilność z WIKING, VENTO, VIVO, QUARTO, Posnet Thermal, OBSŁUGA EURO, KODY
KRESKOWE towarów i pod paragonem. Sterowanie dowolną szufladą, Współpracuje z
programem KAMSOFT.

2 490,00 zł

DELIO PRIME E  (kopia elektroniczna)

Wersja apteczna drukarki DELIO PRIME E (opis powyżej). Drukowanie: paragonu aptecznego,
wyceny leku, wyceny recepty, wyceny leku robionego, zamówienia na lek robiony oraz raprtów
aptecznych realizuje protokół komunikacyjny Posnet A. Współpraca z programem Kamsoft.
Drukarki Delio Prime E z homologacją GUM mają możliwość drukowania grafiki w nagłówku
(logo), grafiki oraz kodów kreskowych i QR w wydrukach niefiskalnych, dowolnych wydruków
niefisklanych w tym faktur.

2 790,00 zł

DELIO APTEKA E (kopia elektroniczna)

Najwyższej klasy drukarka fiskalna realizująca rejestrację kopii na elektronicznym

nośniku danych – karcie NovitusSD. Drukarka łączy w sobie wszystkie poszukiwane przez
wymagających użytkowników cechy: szybkość, niezawodność, funkcjonalność oraz nowoczesny
design. Oprócz wszystkich funkcji dostępnych w zwykłej drukarce Delio Prime, może również
drukować również FAKTURY VAT na własnej drukarce. Wielowalutowość – możliwość zmiany
waluty głównej na dowolną. Wymiary: 170x255x240, Liczba PLU: 150000, Mechanizm
drukujący: CITIZEN LT 281 – termiczny, szerokość papieru 57mm, długość do 60 mb, Zasilanie:
sieć 220 V + WBUDOWANY AKUMULATOR, Złącza: 3 x RS232, 1 x USB, Funkcja oszczędzania
papieru, Funkcja przypominania o przeglądzie, Wyświetlacz dla kasjera i klienta: alfanumeryczny
LCD 4x20 znaków, niebieski, podświetlany, obrotowy; 100% kompatybilność z WIKING, VENTO,
VIVO, QUARTO, DELIO, Posnet Thermal, OBSŁUGA EURO, KODY KRESKOWE. Sterowanie
szufladą 24V. Drukarki Delio Prime E z homologacją GUM mają możliwość drukowania grafiki w

2 890,00 zł

szufladą 24V. Drukarki Delio Prime E z homologacją GUM mają możliwość drukowania grafiki w
nagłówku (logo), grafiki oraz kodów kreskowych i QR w wydrukach niefiskalnych, dowolnych
wydruków niefisklanych w tym faktur.

HD E (kopia elektroniczna)

Najwyższej klasy drukarka z kopią elektroniczną paragonu. Drukarka Novitus HD E to pierwsza
na polskim rynku drukarka z kolorowym wyświetlaczem klienta pozwalającym wyświetlać
komunikaty oraz grafikę trybie High Color. Łączy w sobie wszystkie poszukiwane przez
wymagających użytkowników cechy: szybkość, niezawodność, funkcjonalność. Oprócz
funkcjonalności spotykanych w innych drukarkach HD E może również drukować również
FAKTURY VAT fiskalne i niefiskalne na własnej drukarce. Wielowalutowość – możliwość zmiany
waluty głównej na dowolną. Liczba PLU: 1 mln, Mechanizm drukujący: CITIZEN CT-S601 –
termiczny, szerokość papieru 57 lub 80mm, długość do 100 mb. Złącza: 2 x RS232, 1 x USB
(dwukanałowe), Ethernet. Wyświetlacz dla kasjera i klienta: graficzny TFT 4,3”, obrotowy.
100% kompatybilność z WIKING, VENTO, VIVO, QUARTO, DELIO, OBSŁUGA EURO. Sterowanie
szufladą 6-24V. Możliwość drukowania grafiki w nagłówku (logo), grafiki oraz kodów
kreskowych i QR pod paragonami oraz w wydrukach niefiskalnych, dowolnych wydruków
niefiskalnych. Możliwość wyświetlania klipów graficznych na wyświetlaczu.

2 990,00 zł

HD E z wolnostojącym wyświetlaczem klienta 

(kopia elektroniczna)

Drukarka HD E, ze wszystkimi funkcjami opisanymi wyżej. W tej wersji wświetlacz klienta nie
jest zintegrowany z obudową drukarki. Połączony jest zas pomocą przewodu o długośąci do
1,25 m. Nadmiar przewodu można zwinąć do podstawy wyświetlacza. Sam wyświetlacz ma
wysokość ok. 37 cm z podstawą.

3 090,00 zł

HD E APTEKA (kopia elektroniczna)

Drukarka fisklana do aptek, posiadająca wszystkie cechy opisane powyyżej dla drukarki HD E.
Dodatkowo jej możliwości zostały rozbudowane o wszystkie opcje konieczne do pracy w aptece -
wyceny leków, wyceny leków robionych, wyceny recepty, opisy, receptury, rozliczenie
refundacji, opłat itp.. na aptecznym paragonie fiskalnym dla klienta oraz na raportach fisklanych
dobowym, miesięcznym i okresowym. Współpraca z najpopularniejszymi programami do aptek
na polskim rynku (np. Kamsoft)

2 990,00 zł

HD E APTEKA z wolnostojącym 

wyświetlaczem klienta (kopia elektroniczna)

Drukarka HD E APTEKA, ze wszystkimi funkcjami opisanymi wyżej. W tej wersji wświetlacz
klienta nie jest zintegrowany z obudową drukarki. Połączony jest za pomocą przewodu o
długośąci do 1,25 m. Nadmiar przewodu można zwinąć do podstawy wyświetlacza. Sam
wyświetlacz ma wysokość ok. 37 cm z podstawą.

3 090,00 zł

Cennik obowiązuje od 01.12.2016 r. do dnia opublikowania nowego cennika. Comp SA Odział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Ceny nie 
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