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OPTIMA QMP-50 Online PÉNZTÁRGÉP - Az OPTIMÁLIS Választás
Az OPTIMA QMP-50 Online pénztárgépet, kis- és közepes kereskedelmi egységek részére tervezték.  
Kitűnő választás azoknak, akik a minőség mellett, a hagyományos pénztárgép használatot részesítik 
előnyben.

EURO PROMPT Kft.

EGYSZERŰ KEZELÉS
Egyszerűen lehet értékesíteni csupán gyűjtők használatával (ármegadással), de rendelkezésre állnak névvel, 
árral, vonalkóddal előre programozható cikkek is.

JÓL OLVASHATÓ, NAGYMÉRETŰ KIJELZŐK
A pénztárgép mindkét kijelzője grafikus LCD, amik kék háttérvilágításúak. A kék háttéren a fehér színű 
betűk még közvetlen napfényben is tökéletesen olvashatók, ezáltal mind a vevők, mint az eladók jól láthatják 
a rajta szereplő adatokat.

GYORS PAPÍRCSERE
Az OPTIMA QMP-50 Online pénztárgép nyomtatója úgynevezett "Easy Load" típusú, azaz a papírcsere 
ezentúl nem tart tovább 5-10 másodpercnél. Nem kell a nyomtató nyílását keresni, nem kell a papír szélét 
levágni, csak egyszerűen behelyezi az új tekercset, majd a mechanikát egy mozdulattal rázárja, és már 
folytatódhat a kiszolgálás tovább.
További újdonság, hogy immár csak egy tekercs papír kell a használatához, a kontroll szalag az elektronikus 
adattárolás bevezetésével eltűnt.

MKEH engedélyszám: A109
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Az OPTIMA QMP50 Online pénztárgép kitűnő választás 
üzletébe. 
A forgalom regisztrálása mellett, lehetőséget nyújt a rögzített 
adatok kiértékeléséhez, elemzéséhez. Vonalkódolvasó 
csatlakoztatásával, jelentősen meggyorsíthatja vevői 
kiszolgálását, ami által még nagyobb bevételt realizálhat. A 
pénztárgép kezelése nagyon egyszerűen, és gyorsan 
elsajátítható. Az értékesítés a hagyományos elven működik, 
nem szükséges a menü pontok között navigálni, a használni 
kívánt funkciók eléréséhez.
Az OPTIMA pénztárgépek Németországban, Európa egyik 
vezető pénztárgép gyárában készülnek. A gyártás során 
kiemelt hangsúlyt kap a minőség, és a precizitás.
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ok Billentyűzet 36 gombos, nyomógombos, feliratozható

Memória 1 MB / 2 MB Flash ROM

Csatlakozás 2x RS232-5V (RJ45) Vonalkódolvasó
1x PC USB
1x AEE USB (AEE adatok kiolvasása)
1x RJ11-9V (kassza fiók)

Szoftver 6 pénztáros
500 gyűjtő

5000 PLU árucikk, készlet kezeléssel 

Kassza fiók kis és közepes változat elérhető

Kijelző 2x LCD 192x32 grafikus, kék háttérvilágítás

OPTIMA QMP50 Online

Nyomtató 1 x 58mm hőnyomtató
Könnyű befűzés (Easy Load)

300 x 260 x 210 mm (szél x hossz x mag)Méretek 

Súly 2.0 kg

Az Ön kereskedője:

MIÉRT az OPTIMA-át válasszam?

- Kiemelkedő minőség
Német tervezés, és gyártás, ami egyet 
jelent a MINŐSÉGGEL!

- 15 éves tapasztalat 
Magyarországon, immár 15 éve 
közkedvelt márka, ezen idő alatt 
bizonyította megbízhatóságát.

- Egyszerű kezelhetőség 
A pénztárgépek kezelése nagyon 
egyszerűen elsajátítható, a 
hagyományos kialakításának 
köszönhetően.

- Bővíthető funkcionalitás Az 
egyszerű használat mellett, számos 
kényelmi funkcióval rendelkezik.

- Kis helyen is elfér
Kis üzletek nagy gépe, helytakarékos 
kialakítása révén, bőven marad hely 
a kiszolgáló pulton.

- Hagyományos kivitel
Valódi pénztárgép, hosszútávú 
használatra tervezve. 

Magyarországi forgalmazó:

Gyártó: 
Quorion Data Systems GmbH
Németország




