Kvalita
v modernom
dizajne

Moderný a ergonomický dizajn
pre dokonalé zladenie s vašou
prevádzkou

Komfortná a rýchla výmena pásky
prostredníctvom drop-in systému

Dobre čitateľný podsvietený displej
pre zákazníka a účtujúceho

Jednoduchý a rýchly prístup
k čítačke pamäťovej SD karty

Široké možnosti pripojenia
externých zariadení

Jednoduché programovanie
pokladnice prostredníctvom
intuitívneho menu

Programovateľná klávesnica
s vymeniteľnými popismi

Odolná klávesnica pre pohodlné
účtovanie

Kompaktná programovateľná pokladnica so širokým využitím
Služby, kaderníctva,
kozmetické salóny

Tržnice, novinové stánky,
bufety

Mäsiarstvá, potraviny,
zeleninárstva

Predajne obuvi, butiky,
kníhkupectvá

Euro-150 Flexy je svojimi vynikajúcimi vlastnosťami, rozmermi a celkovým vzhľadom najmodernejším riešením aké môžete na trhu nájsť za naozaj
rozumnú cenu.
Batéria s nabíjacím
modulom
Platobný
terminál

Pripojenie k PC
pomocou USB

Digitálna váha
Skener
Peňažná zásuvka

Počet tovarových položiek

Euro–150 Flexy

Euro–150 Flexy PLUS

2 000

10 000 (23 000 *)

Poèet tovarových skupín (DPT)

20

Poèet pokladníkov

10

Poèet úrovní DPH

7

Poèet znakov v názve PLU

42

Tlaè QR kódov

áno **

Horné textové logo

11 riadkov (z toho 2 pre IÈ a DKP)

Dolné textové logo

nie

Poèet znakov v riadku loga

42/24 (normal. znaky/znaky dvojitej šírky)

Pamäťová karta
Uzávierky

áno, súčasť balenia
denné, preh¾adové, intervalové, PLU, DPT, zásuvky, pokladníkov

Displej úètujúceho

alfanumerický s podsvietením, 2x 16 znakov

Displej zákazníka

10-miestny segmentový s podsvietením

Klávesnica

programovate¾ná, 39 klávesov

Rozmery

340 x 120,5 x 253,5 mm

Hmotnosť

1,66 kg

Tepelná tlaèiareò

Seiko LTPD-245A

Priemerná rýchlosť tlače

100-240 V / 9 V DC, 3 A

Spotreba energie

max. 27 W
STD nie | BAT áno

nie (volite¾né)

USB rozhranie

1x

Pokladnièná zásuvka, váhy, skener, platobný
terminál, externý displej

áno

Volite¾né príslušenstvo
* po zakúpeni rozšírujúcej licencie
** po zakúpeni licencie pre tlaè QR kódu

Jesenná 26, 080 01 Prešov, Slovensko
Tel.: 051–74 64 111, Fax: 051–74 64 199
E-mail: elcom@elcom.eu, www.elcom.eu

1x 57 mm

Adaptér

Komunikácia s PC

ELCOM, spoločnosť s ručením
obmedzeným, Prešov

15 riadkov/s

Šírka pásky

Batéria

Dizajn fiskálnej pokladnice Euro-150
Flexy zvýrazní moderný vzh¾ad vašej pre
vádzky aj v oèiach vašich zákazníkov. Jej
obsluha a údržba je jednoduchá. Zaškolenie vašich zamestnancov bude rýchle a úètovanie zvládnu bez zbytoèných
chýb. Rýchle úètovanie zaruèí odolná
programovate¾ná klávesnica. Výmena
pásky je rýchla a nespôsobí dlhé rady
nervóznych zákazníkov. K informovanosti zákazníka o nákupe prispieva preh¾adný a èitate¾ný displej. Nespornou
výhodou je možnosť dočasného zálohovania elektronického žurnálu na SD
kartu, ktorá je súčasťou štandardného
balenia. Táto fiskálna pokladnica podporuje pripojenie externých zariadení
potrebných pre efektívne úètovanie.

USB

SKS-HART

Nová Pražská 401, Benešov
USB, LAN

interný akumulátor, rozšírenie počtu RS-232 portov na 3

tel: 317 721 646
www.sks-hart.cz
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Technické parametre

V informačnom letáku sú použité ilustračné obrázky. Vlastnosti
a parametre uvedené vtomto letáku sa môžu zmeniť a nepred
stavujú záväzok zo strany spoloènosti ELCOM.

