


Műszaki paraméterek Euro–150 Flexy

Árucikkek (PLU-k) száma 3 000

Gyűjtők száma 500

Kezelők száma 10

ÁFA kulcsok száma 5

PLU megnevezés karakterszáma 28

Fejléc sorok száma 9

Lábléc igen, szerviz által programozható

Fejléc sor karaktereinek száma 28

Memóriakártya igen, tartozék

Zárások Napi, Áttekintő, Időszaki, PLU, Gyűjtő, Pénztár, Kezelő

Kezelő kijelző alfanumerikus, háttérvilágítással, 2x 16 karakter

Vevőkijelző alfanumerikus, háttérvilágítással, 2x 16 karakter

Billentyűzet részben programozható, 39 gombos

Méret (szél. x hossz. x mag.) 253,5 x 340 x 120,5 mm

Súly 1,7 kg 

Nyomtató

Thermo nyomatató Seiko LTPD-245

Nyomtató átlagsebessége 15 sor/mp

Papírszalag szélessége 1x 38 mm

Tápellátás

Adapter 100-240V / 9V DC, 3A

Teljesítmény felvétel max. 27W

Kommunikációs felületek

USB csatlakozó 2x (PC kommunikáció és AEE adat kiolvasás)

RS-232 csatlakozó COM1, COM2

Csatlakoztatási lehetőségek

Kasszafiók, mérleg, vonalkód leolvasó, külső kijelző igen

PC kommunikáció igen, USB, intelligens nyomtatóként használható pénztárgép

Opcionális kiegészítők belső akkumulátor

Az Euro-150 Flexy típusú ONLINE 
pénztárgép külalakjának köszönhetően az 
ügyfelei szemében kiemeli boltja modern 
megjelenését. Kezelése és karbantartása 
egyszerű, ezért a kezelők betanítása nagyon 
könnyű, és a használata felesleges hibák 
nélkül elsajátítható. Kényelmes használatát 
az ellenálló billentyűzet biztosítja, amely 
részben programozható. A papírszalag 
cseréje könnyű és gyors, ebből adódóan 
nem fenyegetik Önt a hosszú sorokban, 
idegesen várakozó vevők. Vitathatatlan 
előny a PLU adatbázis exportálása és 
importálása SD kártya segítségével, ami 
része az Euro-150 Flexy típusú pénztárgép 
alapfelszereltségének. Ez az ONLINE 
pénztárgép lehetőséget ad külső eszközök 
csatlakoztatására a hatékony használat 
érdekében, ami kiváló összbenyomást 
gyakorolhat ügyfeleire.

“A pénztárgép nagyon tetszik nekem, el 
tudom képzelni bármelyik telephelyemen. 
Az Elcom márkához való hűség nálam 
egyértelmű.”

Piac, zöldséges, büfé

Széleskörű felhasználási területek és kiváló tulajdonságok

Hentesüzlet, élelmiszerüzlet Nemzeti dohányboltok részére, 
számítógép kapcsolattal, 

szoftverrel

Cipőüzlet, butik,
könyvesbolt

Az Euro-150 Flexy típusú pénztárgép fejlesztése kifejezetten a nemzetgazdasági miniszter módosított 3/2013. (II. 15.) NGM rendelete alapján 
történt. Az Euro-150 Flexy típusú pénztárgép kiváló tulajdonságainak, méreteinek és megjelenésének köszönhetően a legjobb választás a piaci 
kínálatból, észszerű áron.

“Nagyon gyorsan megtanultam 
a pénztárgép kezelését. A pénztárgép 
használata egyszerű, a papírszalag csere 
gyors, és a széleskörű csatlakoztatási 
lehetőségek nagyon előnyösek.”

“A pénztárgép nagyon könnyen 
szervizelhető, és a karbantartása is 
valóban gyors. Megbízhatósága miatt 
attól tartok, hogy nem lesz rajta mit 
szevizelnem.”
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