
ΦΟΡΗΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Α/Δ Ηλεκτρονικού Ημερολογίου

Neon Plus

Ταχύτατη και ευέλικτη!

Αρ. Έγκ. Υπ. Οικ. 15DMF659/21.10.2021

Εύκολη διασύνδεση για αποστολή δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. με το ενσωματωμένο Wi-Fi που διαθέτει 

Ταχύτατη εκτύπωση με ταχύτητα που την κάνει να ξεχωρίζει

Κατάλληλη και για φορητή χρήση με ειδική έγκριση που διαθέτει

Μεγάλη αυτονομία με την πρόσθετη δυνατότητα σύνδεσης power bank στην usb type c θύρα που διαθέτει 

Μεγάλη με black light οθόνη χειριστή

32 χαρακτήρες για κάθε γραμμή
Σύνδεση με πλητρολόγιο Η/Υ για εύκολη εισαγωγή σχολίου μεγίστης χωρητικότητας 6 γραμμών με
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Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την πλήρη εναρμόνιση στην νέα 
Ελληνική νομοθεσία καθιστούν την Neon Plus απαραίτητο και πολύ χρήσιμο εργαλείο
για κάθε επαγγελματία!

Έτοιμη για online σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε.

Αυτόματος συγχρονισμός ώρας από το Server της Α.Α.Δ.Ε.

Μικρό μέγεθος με μεγάλη επεξεργαστική ισχύ και ταχύτητα εκτύπωσης που την καθιστούν 

ως την πλέον κατάλληλη και για λειτουργία φορολογικού εκτυπωτή

Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων

LCD τύπος οθονών με πολύ καλή ευκρίνεια 

4/8 Εμφανή Τμήματα, 20 Συνολικά 

Εκδίδει πανεύκολα μηνιαίες αναφορές τμημάτων για τις λογιστικές δηλώσεις

Θύρες επικοινωνίας, Ethernet, Wi-Fi, USB A, USB C, 2 x Serial (2 κανάλια σε 1 βύσμα) για  

προγράμματος προγραμματισμού

σύνδεση με 

Web interface για πανεύκολο προγραμματισμό από Η/Υ χωρίς χρήση κάποιου

High Speed! Wi-Fi Ready!
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