Spoľahlivé mobilné
mini riešenie

Ideálna na účtovanie z ruky
vďaka malým rozmerom

Pohodlné editovanie textov
a programovanie

Moderný a nadčasový dizajn

Odolná silikónová klávesnica
s veľkými klávesami

Možnosť evidencie tovarov,
služieb a úhrady faktúr v hotovosti

Jednoduchá a rýchla výmena
pásky

SD karta pre export a import
tovarových položiek

Jednoducho vymeniteľný
akumulátor vydrží 12 hodín
účtovania

Prehľadný a dobre čitateľný
displej

Možnosť evidencie úhrady faktúr
z PC

Odolné mobilné pokladnice s vynikajúcimi vlastnosťami pre:
Tržnice, mobilný
predaj, parkoviská

Stánky s občerstvením,
bufety, požičovne

Malé obchodné prevádzky,
potraviny, mäsiarstvá

Kaderníctva, wellness
centrá, kozmetické štúdiá

Pokladnice Euro-50 sú určené hlavne pre menšie prevádzky a do náročnejšieho prostredia, akým je napríklad stánkový predaj. Tento model patrí
medzi najmenšie na trhu. Napriek malým rozmerom má prehľadný a dobre čítateľný displej pre účtujúceho aj zákazníka.

Odolná klávesnica s ve¾kými klávesmi

Buďte skutočne mobilní!

Spo¾ahlivá a odolná klávesnica je významnou
súčasťou bezproblémového účtovania a prispieva
k dlhej životnosti pokladnice. Hlavnou výhodou je,
že sa medzi klávesy nedostane žiadna nečistota.
Silikónová guma, z ktorej sú veľké prehľadné
klávesy vyrobené, je príjemná aj na dotyk.

Mobilitu hlavne pri ambulantnom predaji
zabezpečuje vymeniteľná batéria bez nutnosti
rozoberania pokladnice a výdržou až 12 hodín
pri nepretržitom účtovaní. Na dobitie batérie sú
potrebné len 3 hodiny.

Majte pokladnicu vždy poruke

Také jednoduché to ešte nebolo!

Vïaka malým kompaktným rozmerom nie je
pokladnica nároèná na priestor. V jej dizajne sa
spája modernosť a nadčasovosť. Ergonomický
tvar a nízka hmotnosť ju predurčujú aj na pohodlné
používanie v ruke.

Programovanie pokladnice je ve¾mi jednoduché
pomocou zrozumite¾ného a preh¾adného MENU.
Jej obsluhu a účtovanie zvládnete za pár minút.

Euro-50 Cash

Euro-50 Smart

Euro-50 Medi

100

100

Počet tovarových položiek

10

Počet tovarových skupín

2

Počet pokladníkov

2

Euro–50 Mini TE

Euro–50 Mini T
2 000

20
10

Počet úrovní DPH

4

Funkcia fiskálnej tlačiarne

7

nie

áno

Úhrada faktúr z PC

áno

Tepelná tlaèiareò

Seiko LPTZ-245N / MT-173V

Priemerná rýchlosť tlače

12 riadkov/s

Tepelná papierová páska

1× 57 mm

Poèet znakov v názve PLU

24

18

24/12 (normal. znaky/znaky dvojitej šírky)

18/9 (normal. znaky/
znaky dvojitej šírky)

Poèet znakov v riadku loga
Textové logo

1× 28 mm

max. 9 riadkov (z toho 2 pre IČ a DKP)

Veľké a malé, zvýraznené, zvláštné znaky

áno

Jazyk programovania

slovenský

Jazyk na úètenkách

slovenský

Jazyk na uzávierkách

slovenský

Elektronický žurnál

áno

Uzávierky

denné, prehľadové, intervalové, PLU, DPT, zásuvky, pokladníkov

Displej úètujúceho

alfanumerický, 2× 16 znakov

Displej zákazníka

ELCOM, spoločnosť s ručením
obmedzeným, Prešov

10 - miestny LCD

Klávesnica

neprogramovateľná, 30 klávesov

PC rozhranie

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

USB

Rozhranie pre váhy a skener

nie

2x RS–232 (voliteľné)

Pamätová karta *

nie

SD karta je súčasťou balenia

Farba

Registraèné pokladnice Euro–50 sú
svojimi vynikajúcimi vlastnosťami, roz
mermi a celkovým vzh¾adom urèené
práve vám. Či už potrebujete byť pri svojej práci dokonale mobilný a nezávislý
od svojho pokladničného miesta alebo
potrebujete pokladnicu, ktorá na stole
zaberie málo miesta a pritom moderným a elegantným vzhľadom bude ladiť
s prostredím.

svetlá/tmavá

svetlá

Rozmery

140 × 90 × 217 mm

Hmotnosť

0,650 kg

Napájanie

napájací adaptér 100-240 V/12 V DC, 1 A

Akumulátor
Úsporný režim
Voliteľné prílslušenstvo
* pamätová karta slúži na import a export tovarových položiek, ukladanie žurnálov

2000 mAh/7,4 V
áno
kábel do autozapaľovača 12 V

svetlá/tmavá

SKS-HART

Nová Pražská 401, Benešov

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.

