
Depunere  a dosarului la 
DGFP Constanța, sau pentru 
doar  Lei la DGFP Bucuresti și 
Ilfov (onorariu avocat).

gratuită

80

 în memoria casei de marcat, 
indiferent de numărul acestora.

 cu textele obligatorii “Păstrați 
bonul fiscal” si date InfoCons

de vânzare pe casa de marcat 
pt. beneficiarii contractului 
de service.

De la numai , tva inclus /lună. 
3 deplasări incluse, asistență 
nelimitată. La plata a 5 luni, a 6-a 
este !

29 Lei

gratuită

 pentru aparatele folosite atunci 
când nu vă mai sunt necesare.

 la sediul dumneavoastră, 
fără taxă de deplasare.
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Call center Sedona: 021-327 8727 

 
Orgtech Abac 

Conectare la cititor coduri de bare; bonuri late (57mm). Model recomandat 
afacerilor cu un număr redus de bonuri zilnice. 
 
Alimentare: acumulator Li-Ion 7,4V/1900 mAh. Poate funcţiona permanent conectată la priză. 
Memorii de articole (PLU): 5 700. Taste PLU cu accesare directă: 2. Departamente: 9 
Grupe de TVA: 4+1. Forme de plată: numerar, card, tichet, Euro (denumiri schimbabile). 
Nr. caractere ale articolelor PLU: 14 
Dimensiune hârtie: o rolă de 57 mm lăţime, 12 m lungime (32mm diametru). 
Jurnal electronic (fără rolă jurnal; copia bonurilor se tipăreşte automat la raportul Z) 
Afişaje cu un rând, atât cel pentru operator cât şi cel pentru client (aflat pe capac). 
Mufă RS232 pentru conectare la computer sau cititor coduri de bare. 
Viteza de tipărire: 8 rânduri / sec.   
Dimensiuni (L x l x h): 190 x 90 x 85 mm. Culoare carcasă: gri deschis 
Greutate (inclusiv rolă de hârtie): 490 g 

Preț: 375 Lei   
Preț fără TVA: 302,42 Lei 

Model disponibil exclusiv pentru Mun. București, jud. Ilfov și jud. Constanța 

 
Aclas STL 

Pretabilă atât pentru folosire în regim ambulant cât si într-un  punct fix. Dotată 
cu funcție de calculator. Conectare la PC și sertar de bani. 
 

Alimentare: acumulator Li-Ion (7,4V / 1400 mAh) şi priză (poate funcţiona permanent 
conectată la priză) 
Memorii de articole (PLU): 3 000. Taste PLU cu accesare directa: 4. Departamente: 8 
Grupe de TVA: 4. Forme de plată: numerar, card, tichet, Euro  
Nr. caractere ale articolelor PLU: 22. Functie de blocare a tastaturii. 
Dimensiune hârtie: două role de 27,5 mm lăţime cu 8 m lungime (în paralel) 
Afişaje cu un rând, atât cel pentru operator cât şi cel pentru client. 
Conectare la PC tip RS232 plus interfata sertar de bani RS232. 
Poate funcţiona în mod imprimantă fiscală (bonuri emise cu comandă de la PC) şi în mod Off 
Line (programare articole din PC). Viteza de tipărire: 70 mm / sec.   
Dimensiuni (L x l x h): 200 x 107 x 67 mm. Culoare carcasă: gri deschis 
Greutate (inclusiv rolă de hârtie): 550 g 

Preț: 440 Lei   
Preț fără TVA: 354,84 Lei 

Model disponibil exclusiv pentru Mun. București, jud. Ilfov și jud. Constanța 

 Datecs DP25   
Display LCD de ultimă generatie cu 4 rânduri pentru operator si două rânduri 
pentru client. Posibilitate conectare la mai multe tipuri de periferice. Designul 
aparatului permite ascunderea completă a cablurilor de conectare. 
 

Alimentare: priză 
Memorii de articole (PLU): 3 000. Taste PLU directe: 4. Citește codurile de bare de la cântare. 
Departamente: 99. Grupe de TVA: 6. Număr de caractere ale articolelor PLU: 22 
6 forme de plată: numerar, card, cec, credit, voucher, cupon. O valuta alternativa (Euro). 
Poate tipari o copie dupa bon. Numar de vânzari pe un singur bon: peste 300. 
Tiparire logo cu dimensiunea de 384 x 96 puncte. Viteză de tipărire: 12 rânduri / sec.  
Dimensiune hârtie: două role de 27,5 mm lăţime şi 18 m lungime (în paralel) 
Rulare automată a rolei jurnal în interior. Afișaj client rotativ. Meniu în limba română. 
Porturi de conectare:  

- 2 x RS232 (pentru PC, cântar, display client suplimentar s.a.) 
- 1 x sertar de bani 
- 1 x cititor coduri de bare.  

Dimensiuni (L x l x h): 168 x 235 x 60 mm. Greutate : 850 g.  
Preț: 525 Lei   

Preț fără TVA: 423,39 Lei 
 

http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Aclas_STL
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Aclas_STL
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_DP25__
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_DP25__
http://www.aparaturafiscala.ro/produs.php?id=523
http://www.aparaturafiscala.ro/produs.php?id=523
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 Datecs DP50 
Avantaje: conectare la PC cu mufă USB; rolă de 40 m lungime; schimbare facilă a 
rolei tip “drop-in”; afişaj cu două rânduri; 4 taste PLU cu accesare directă. 
Ideală pentru emitere bonuri în deplasare (livrare la domiciliu, târguri şi expoziţii, 
maxi-taxi, etc.) sau în magazine cu spaţiu restrâns. 
Accesorii disponibile: husă de piele, încărcător auto de 12 sau 24V. 
 
Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză) 
Memorii de articole (PLU): 2400. Taste PLU cu accesare directă: 4. Departamente: 4 
Grupe de TVA: 4. Forme de plată: numerar, card, tichet, Euro. Nr. caractere ale articolelor: 22 
Dimensiune hârtie: o rolă de 57 mm laţime, 40 m lungime 
Jurnal electronic (fără rolă jurnal; copia bonurilor se tipăreşte automat la raportul Z) 
Afişaje cu două rânduri x 15 caractere, atât cel pentru operator cât şi cel pentru client. 
Conectare la PC cu mufă USB. Poate funcţiona în mod imprimantă fiscală (bonuri emise cu 
comandă de la PC) şi în mod Off Line (programare articole din PC). Se livreaza fara cablu USB. 
Viteza de tipărire: 12 rânduri / sec.  Culoare carcasă: gri deschis. Husă disponibilă opțional. 
Dimensiuni (L x l x h): 190 x 87 x 65 mm. Greutate (inclusiv rolă de hârtie): 530 g 

Preț: 530 Lei   
Preț fără TVA: 427,42 Lei 

 Datecs DP50 D 
Avantaje: dublura bonurilor se înfăsoară automat în casa de marcat; role de 18 m 
lungime; carcasă de culoare albă sau neagră; montare uşoară a rolelor. 
Accesorii disponibile: încărcător auto de 12 sau 24V. 
 

Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză) 
Memorii de articole (PLU): 2400. Departamente: 4.  
Număr de caractere ale articolelor PLU: 22 
Taste PLU cu accesare directă: 4. Grupe de TVA: 4.  
Forme de plată: numerar, card, tichet, Euro 
Dimensiune hârtie: două role de 27,5 mm lăţime şi 18 m lungime (în paralel) 
Afişaje cu două rânduri x 15 caractere, atât cel pentru operator cât şi cel pentru client. 
Conectare la PC cu mufă USB. Poate funcţiona în mod imprimantă fiscală (bonuri emise cu 
comanda de la PC) şi în mod Off Line (programare articole din PC). Se livreaza fara cablu USB. 
Viteză de tipărire: 12 rânduri / sec.   
Disponibilă în variantă cu carcasă albă sau neagră. Dimensiuni (L x l x h): 192 x 87 x 70 mm.  
Greutate (inclusiv role de hârtie şi acum.): 550 kg. Husă piele disponibilă opțional. 

Preț: 540 Lei   
Preț fără TVA: 435,48 Lei 

 Datecs  MP55 B 
Dimensiuni compacte dar tastatura generoasă şi rezistentă; bonuri late (56mm) şi 
rolă lungă (40m); afişaj pentru client cu două rânduri, rotativ şi uşor vizibil. 
 

Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză) 
Memorii de articole (PLU): 2400. Taste PLU cu accesare directă: 4. 
Departamente: 4.  Grupe de TVA: 4. Număr de caractere ale articolelor PLU: 22 
Forme de plată: numerar, card, tichet, Euro 
Dimensiune hârtie: rolă de 57 mm latime, 40 m lungime 
Jurnal electronic (fără rolă jurnal; copia bonurilor se tipăreşte automat la raportul Z) 
Afişaje cu două rânduri x 15 caractere, atât cel pentru operator cât şi cel pentru client. 
Conectare la PC cu mufă serială RS232.  
Poate funcţiona în mod imprimantă fiscală (bonuri emise cu comandă de la PC) şi în mod Off 
Line (programare articole din PC).  
Viteză de tipărire: 12 rânduri / sec.   
Culoare carcasă: gri deschis. Dimensiuni (L x l x h): 220 x 160 x 120 mm 
Greutate (inclusiv rolă de hârtie şi acumulator): 570 kg 

Preț: 540 Lei   
Preț fără TVA: 435,48 Lei 

 

http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_DP50
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_DP50
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_DP50_D
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_DP50_D
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_MP55_B
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_MP55_B
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 Aclas CSL28 
Avantaje: 3 porturi de conectare (cititor coduri de bare, PC, sertar de bani); 
editare de texte suplimentare pe bon (ex.: nume client, avans/diferenta, etc.). 
 

Alimentare: acumulator Li-Ion (7,4V / 1400 mAh) şi priză (poate funcţiona permanent 
conectată la priză) 
Memorii de articole (PLU): 3 000. Taste PLU cu accesare directa: 6. Departamente: 8 
Grupe de TVA: 4. Forme de plată: numerar, card, tichet, Euro  
Nr. caractere ale articolelor PLU: 22. Functie de blocare a tastaturii. 
Functie de calculator. 
Dimensiune hârtie: două role de 27,5 mm lăţime cu 18 m lungime (în paralel) 
Afişaje cu un rând, atât cel pentru operator cât şi cel pentru client. 
Conectare la PC si sertar de bani tip RS232; conectare la cititor coduri tip PS2. 
Poate funcţiona în mod imprimantă fiscală (bonuri emise cu comandă de la PC) şi în mod Off 
Line (programare articole din PC). Viteza de tipărire: 70 mm / sec.   
Dimensiuni (L x l x h): 294 x 180 x 118 mm. Culoare carcasă: gri deschis 
Greutate (inclusiv rolă de hârtie şi acum.): 1,5 kg 

Preț: 550 Lei   
Preț fără TVA: 443,55 Lei 

 Datecs MP55  
Avantaje: fiabilitate deosebită  conectată la diverse programe de gestiune; poate 
funcţiona şi în mod ECR On-Line (apelarea unei liste de articole memorată în PC); 
încărcare logo grafic; 4 porturi de conectare. 
 

Alimentare: priză 
Memorii de articole (PLU): 2400. Taste PLU cu accesare directă: 7 
Departamente: 8. Grupe de TVA: 4. Forme de plată: numerar, plată bancară, tichet. 
Dimensiune hârtie: două role de 27,5 mm lăţime şi 18 m lungime (în paralel) 
Număr de caractere ale articolelor PLU: 22 
Afişaj cu un rând, atât cel pentru operator cât şi cel pentru client. 
Conectare simultană la: PC, sertar de bani, cântar, cititor coduri de bare.  
Conectare la PC cu mufă serială. Poate funcţiona conectată la PC în 3 moduri: Imprimantă 
fiscală (bonuri emise cu comandă de la PC); Off Line (programare articole din PC); On Line 
(apelarea listei de articole memorată pe PC).   
Viteză de tipărire: 12 rânduri / sec.  Dimensiuni (L x l x h): 226 x 320 x 92 mm.  
Greutate (inclusiv role de hârtie): 1,6 kg 

Preț: 700 Lei   
Preț fără TVA: 564,52 Lei 

 
 

Datecs DP05 
Portabilă, ideală pentru emitere bonuri din telefoane și tablete datorită modulului 
Bluetooth încorporat. Compatibilă Android, iOS, Windows Mobile. Logo grafic. 
 

Alimentare: acumulator Li-Ion 1500 mAh (autonomie minim 600 bonuri). 
Memorii de articole (PLU):  2500. Taste PLU cu accesare directa: 6. Departamente: 9 
Grupe de TVA: 6. Forme de plată: numerar, card, tichet, Euro  
Nr. caractere ale articolelor PLU: 22. Număr de caractere pe linie: 18 
Dimensiune hârtie: rolă de 57 mm latime, 40 m lungime 
Jurnal electronic (fără rolă jurnal; copia bonurilor se tipăreşte automat la raportul Z) 
Afișaj pentru operator cu 2 rânduri x 15 caractere, atât cel pentru operator cât şi cel pentru 
client. Meniu în limba română. 
Conectivitate: Bluetooth cu distanta de comunicare 7m; Mufă mini USB  
Cablu de conectare USB se livrează optional. Husă disponibilă opțional. 
Dimensiuni (L x l x h): 168 x 235 x 60 mm. Greutate : 540 g.  

Preț: 710 Lei   
Preț fără TVA: 572,58 Lei 

 

 

 

http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Aclas_CSL28
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Aclas_CSL28
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_MP55
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_MP55
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_DP05
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Datecs DP25 BT 

Conexiune prin Bluetooth cu echipamente mobile si computere desktop. 
Compatibila cu sistemele de operare Android, iOS, Windows Mobile. Logo grafic. 
 

Bluetooth încorporat. Alimentare: acumulator Li-Ion (autonomie de minim 600 bonuri).  
Poate funcţiona conectată permanent la priză. 
Memorii de articole (PLU):  2500. Taste PLU cu accesare directa: 6. Departamente: 9 
Grupe de TVA: 6. Forme de plată: numerar, card, tichet, Euro  
Nr. caractere ale articolelor PLU: 22. Număr de caractere pe linie: 18 
Dimensiune hârtie: rolă de 57 mm latime, 40 m lungime 
Jurnal electronic (fără rolă jurnal; copia bonurilor se tipăreşte automat la raportul Z) 
Afișaj pentru operator cu 4 rânduri. Afișaj pentru client rotativ, cu două rânduri.  
Meniu în limba română. Citește codurile de bare de la cântare. 
Conectivitate: Bluetooth cu distanta de comunicare 7m; 2 x RS232 (pentru PC, cântar, display 
client suplimentar, POS bancar Ingenico, s.a.); 1 x sertar de bani; 1 x cititor coduri de bare.  
Dimensiuni (L x l x h): 168 x 235 x 60 mm. Greutate : 850 g.  

Preț: 710 Lei   
Preț fără TVA: 572,58 Lei 

 Datecs MP55 L 
Avantaje: conectare simultană la PC, cititor coduri de bare, cântar şi sertar de 
bani; bonuri late şi rolă lunga (40m); rola este poziţionată în interior; taste mari şi 
rezistente; afişaj pentru client cu două rânduri, rotativ şi uşor vizibil. 
 

Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză) 
Număr de caractere ale articolelor PLU: 22. Departamente: 7. Grupe de TVA: 4.  
Forme de plată: numerar, card, tichet, Euro. Citește codurile de bare de la cântare. 
Departamente: 7.  Grupe de TVA: 4. Forme de plată: numerar, card, tichet, Euro 
Dimensiune hârtie: o rolă de 57 mm lăţime, 40 m lungime 
Jurnal electronic (fără rolă jurnal; copia bonurilor se tipăreşte automat la raportul Z) 
Afişaje cu două rânduri, atât cel pentru operator cât şi cel pentru client. 
Conectare simultană la: PC, sertar de bani, cântar, cititor coduri de bare.  
Conectare la PC cu mufă serială. Poate funcţiona în mod imprimanta fiscală (bonuri emise cu 
comanda de la PC) şi în mod Off Line (programare articole din PC).  
Viteza de tipărire: 12 rânduri / sec. Dimensiuni (L x l x h): 226 x 320 x 92 mm 
Greutate (inclusiv rolă de hârtie şi acumulator): 1 kg 

Preț: 750 Lei   
Preț fără TVA: 604,84 Lei 

 Datecs MP55 LD   
Avantaje: conectare simultană la PC, cititor coduri de bare, cântar şi sertar de 
bani; dublură bonurilor se înfăşoară automat în casa de marcat; taste mari şi 
rezistente; afişaj pentru client cu două rânduri, rotativ şi uşor vizibil. 
 

Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză) 
Memorii de articole (PLU): 2400. Taste PLU cu accesare directă: 7 
Număr de caractere ale articolelor PLU: 22. Departamente: 7. Grupe de TVA: 4.  
Forme de plată: numerar, card, tichet, Euro. Citește codurile de bare de la cântare. 
Dimensiune hârtie: două role de 27,5 mm lăţime şi 18 m lungime (în paralel) 
Afişaje cu două rânduri, atât cel pentru operator cât şi cel pentru client. 
Conectare simultană la: PC, sertar de bani, cântar, cititor coduri de bare.  
Conectare la PC cu mufă serială. Poate funcţiona în mod imprimantă fiscală (bonuri emise cu 
comandă de la PC) şi în mod Off Line (programare articole din PC).  
Viteză de tipărire: 12 rânduri / sec.   
Dimensiuni (L x l x h): 226 x 320 x 92 mm 
Greutate (inclusiv role de hârtie şi acumulator): 1 kg 

Preț: 760 Lei   
Preț fără TVA: 612,90 Lei 

 

 

http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_MP55_L
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_MP55_L
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_MP55_LD
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_MP55_LD
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 Datecs DP55 KL   
Conectare Ethernet plus 4 porturi de conectare serială. 30 000 articole PLU. 
Display cu 4 rânduri pentru operator și două rânduri pentru client. Opțional poate 
fi dotată cu GPRS si SD card. Designul aparatului permite ascunderea completă a 
cablurilor de conectare. 
 

Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză) 
Memorii de articole (PLU): 30 000. Taste PLU cu accesare directă: 4 
Departamente: 99. Grupe de TVA: 7. Număr de caractere ale articolelor PLU: 22 
6 forme de plată: numerar, card, cec, credit, voucher, cupon. O valuta alternativa (Euro). 
Poate tipari o copie dupa bon. Numar de vânzari pe un singur bon: peste 300. 
Tiparire logo cu dimensiunea de 384 x 96 puncte 
Dimensiune hârtie: două role de 27,5 mm lăţime şi 18 m lungime (în paralel) 
Rulare automată a rolei jurnal în interior.  
Afișaj rotativ. Meniu în limba română. Citește codurile de bare de la cântare. 
Porturi de conectare: 1 x Ethernet; 2 x RS232 (pentru PC, cântar, display client suplimentar, 
POS bancar Ingenico, s.a.); 1 x sertar de bani; 1 x cititor coduri de bare.  
Dimensiuni (L x l x h): 168 x 235 x 60 mm. Greutate : 955 g 

Preț: 790 Lei   
Preț fără TVA: 637,10 Lei 

 

 

CHD 3050   
Soluție excelentă pentru folosire independentă datorită tastaturii rezistente, a 
ecranului cu 5 rânduri si a cititorului de carduri SD ce poate memora vânzarile. 
 

Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză. Indicator acumulator.  
Memorii de articole (PLU): 5 000.  
Departamente: 8. Grupe de TVA: 5. Valute: 5.  
6 forme de plată: numerar, card, cec, credit, voucher, cupon. 
7 rănduri de text pentru antet. 3 rănduri de text in subsol. Logo grafic.  
Număr de caractere pe linie: 32 
Dimensiune hârtie: rolă de 57 mm latime, 40 m lungime 
Jurnal electronic (fără rolă jurnal; copia bonurilor se tipăreşte automat la raportul Z) 
Afișaj pentru operator cu 4 rânduri. Afișaj cu două rânduri pentru client. 
Conectivitate: 2 x RS232 pentru PC, cântar, cititor coduri; 1 x sertar de bani; 2 x SD card 
Viteză de tipărire: 60 mm / sec.   
Dimensiuni (L x l x h): 220 x 280 x 118 mm. Greutate : 1,6 kg 

Preț: 900 Lei   
Preț fără TVA: 725,81 Lei 

 

Datecs DP45   
Conexiune prin Bluetooth cu echipamente mobile si computere desktop. 
Compatibila cu sistemele de operare Android, iOS, Windows Mobile. Logo grafic. 
Jurnal electronic. Optional poate fi dotata cu modul GPRS si cititor carduri SD. 
 

Bluetooth încorporat. Alimentare: acumulator Li-Ion (autonomie de minim 600 bonuri).  
Memorii de articole (PLU):  2500. Taste PLU cu accesare directa: 6. Departamente: 9 
Grupe de TVA: 7. Forme de plată: numerar, card, tichet, Euro  
Nr. caractere ale articolelor PLU: 22. Număr de caractere pe linie: 18 
Dimensiune hârtie: rolă de 57 mm latime, 40 m lungime 
Jurnal electronic (fără rolă jurnal; copia bonurilor se tipăreşte automat la raportul Z) 
Afișaj pentru operator cu 4 rânduri. Afișaj pentru client cu două rânduri.  
Citește codurile de bare de la cântare. 
Meniu în limba română. 
Conectivitate: Bluetooth cu distanta de comunicare 7m; 2 x RS232 (pentru PC, cântar, display 
client suplimentar, POS bancar Ingenico, s.a.); 1 x sertar de bani; 1 x cititor coduri de bare.  
Dimensiuni (L x l x h): 261 x 251 x 115 mm. Greutate: 1,4kg 

Preț: 960 Lei   
Preț fără TVA: 774,19 Lei 

 

http://www.aparaturafiscala.ro/produs/CHD_3050
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_DP45
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_DP55_KL__
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Datecs DP500 

Avantaje: afişaj cu 6 rânduri pentru operator; foloseşte două role în paralel de 
câte 37mm lăţime; 8700 memorii de articole; 16 articole PLU cu accesare directă; 
efectuează atât discounturi procentuale cât şi valorice. 
 

Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză. Memorii de articole (PLU): 8700. Departamente: 16. 
Număr de caractere ale articolelor PLU: 22. Taste PLU directe: 16 (2 x 8). Grupe de TVA: 7. 
Afişaj LCD cu 6 rânduri de text pentru operator. Afişaj pentru client cu două rânduri. 
Forme de plată: numerar, card, tichet. Denumirile “card” si “tichet” pot fi editate. 
Dimensiune hârtie: două role de 37 mm lăţime şi 40 m lungime. 
Conectare simultană la: PC, sertar de bani, cântar, cititor coduri de bare.  
Conectare la PC cu mufă serială. Funcționează în mod Imprimantă fiscală și Off-Line. Efectuează 
discounturi valorice şi procentuale. Viteză de tipărire: 12 rânduri / sec.   
Dimensiuni (L x l x h): 261 x 251 x 115 mm. Greutate: 1,4kg 

Preț: 1040 Lei, TVA inclus   

 

Datecs DP500 Plus 
Avantaje faţă de modelul Datecs DP500: 30 000 articole PLU; 99 departamente; 
citește codurile de bare de la cântare; comunicare TCP-IP; 6 forme de plată; 
conectare la afişaj pentru client suplimentar sau tastatură externă; logo grafic. 
 

Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză. Memorii de articole (PLU): 30 000. Departamente: 99. 
Număr de caractere ale articolelor PLU: 22. Taste PLU directe: 16 (2 x 8). Grupe de TVA: 7. 
Până la 300 de articole pe un bon. Efectuează discounturi valorice şi procentuale. 
Memorarea  până la 10 000 de bonuri pentru transmitere către PC. Logo grafic 384x96 puncte. 
Afişaj LCD cu 6 rânduri de text pentru operator. Afişaj pentru client cu două rânduri. 
Forme de plată: numerar, card, tichet, plus alte 3 forme cu denumire editabilă. 
Dimensiune hârtie: două role de 37 mm lăţime şi 40 m lungime. 
Conectare: Ethernet; sertar de bani; două mufe COM configurabile pentru: cântar, cititor coduri de 
bare, afişaj client suplimentar extern, tastatură externă pentru introducere de informaţii 
suplimentare pe bon. Funcționează în mod Imprimantă fiscală și Off-Line. 
Dimensiuni (L x l x h): 261 x 251 x 115 mm. Greutate: 1,4kg 

Preț: 1140 Lei, TVA inclus 
 

 Toate serviciile sunt Gratuite pentru orice oraş: 
 Livrare şi întocmirea dosarului pentru DGFP. 
 Depunerea dosarului şi ridicarea Certificatului de atribuire a numărului de ordine – numai pentru anumite judeţe; 
 Fiscalizare la sediul clientului 
 Programarea tuturor articolelor în memoria casei de marcat (dacă este cazul) sau conectarea casei de marcat la PC. 
 Instruirea operatorilor 

 Comandați împreună cu casa de marcat plăcuţe din plastic cu texte obligatoriu de afişat în spaţii comerciale. Două modele sunt 
gratuite: “Vă rugăm păstraţi bonul” şi date InfoCons. 

 Caracteristici commune ale caselor de marcat: imprimare termică (rapidă şi silenţioasă); afişaj secundar către client inclus; se pot 
tipări pe bonuri texte suplimentare precum număr factură, cod fiscal client etc.; discounturi pentru un articol sau pentru bon întreg; 
afişare rest datorat clientului; programare operatori cu nume și parolă diferite. 

 Garanţie: 1 an. 

 Mai multe informaţii pe www.aparaturafiscala.ro/informatii.php . 

 

http://www.aparaturafiscala.ro/informatii/despre-case-de-marcat-si-imprimante-fiscale/achizitionare-fiscalizare-bucuresti-ilfov-constanta/#anchor
http://www.aparaturafiscala.ro/informatii.php
http://www.aparaturafiscala.ro/contact.php
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_DP500_Plus
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datecs_DP500
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	Orgtech Abac
	Alimentare: acumulator Li-Ion 7,4V/1900 mAh. Poate funcţiona permanent conectată la priză.
	Preț: 375 Lei  
	Preț fără TVA: 302,42 Lei

	Aclas STL
	Alimentare: acumulator Li-Ion (7,4V / 1400 mAh) şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză)
	Preț: 440 Lei  
	Preț fără TVA: 354,84 Lei

	Datecs DP25  
	Display LCD de ultimă generatie cu 4 rânduri pentru operator si două rânduri pentru client. Posibilitate conectare la mai multe tipuri de periferice. Designul aparatului permite ascunderea completă a cablurilor de conectare.
	Alimentare: priză
	Preț: 525 Lei  
	Preț fără TVA: 423,39 Lei

	Datecs DP50
	Avantaje: conectare la PC cu mufă USB; rolă de 40 m lungime; schimbare facilă a rolei tip “drop-in”; afişaj cu două rânduri; 4 taste PLU cu accesare directă.
	Ideală pentru emitere bonuri în deplasare (livrare la domiciliu, târguri şi expoziţii, maxi-taxi, etc.) sau în magazine cu spaţiu restrâns.
	Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză)
	Preț: 530 Lei  
	Preț fără TVA: 427,42 Lei

	Datecs DP50 D
	Avantaje: dublura bonurilor se înfăsoară automat în casa de marcat; role de 18 m lungime; carcasă de culoare albă sau neagră; montare uşoară a rolelor.
	Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză)
	Preț: 540 Lei  
	Preț fără TVA: 435,48 Lei

	Datecs  MP55 B
	Dimensiuni compacte dar tastatura generoasă şi rezistentă; bonuri late (56mm) şi rolă lungă (40m); afişaj pentru client cu două rânduri, rotativ şi uşor vizibil.
	Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză)
	Preț: 540 Lei  

	Preț fără TVA: 435,48 Lei
	Aclas CSL28
	Avantaje: 3 porturi de conectare (cititor coduri de bare, PC, sertar de bani); editare de texte suplimentare pe bon (ex.: nume client, avans/diferenta, etc.).
	Alimentare: acumulator Li-Ion (7,4V / 1400 mAh) şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză)
	Preț: 550 Lei  

	Preț fără TVA: 443,55 Lei
	Avantaje: fiabilitate deosebită  conectată la diverse programe de gestiune; poate funcţiona şi în mod ECR On-Line (apelarea unei liste de articole memorată în PC); încărcare logo grafic; 4 porturi de conectare.
	Alimentare: priză
	Preț: 700 Lei  

	Preț fără TVA: 564,52 Lei
	Datecs DP05
	Portabilă, ideală pentru emitere bonuri din telefoane și tablete datorită modulului Bluetooth încorporat. Compatibilă Android, iOS, Windows Mobile. Logo grafic.
	Alimentare: acumulator Li-Ion 1500 mAh (autonomie minim 600 bonuri).
	Preț: 710 Lei  

	Preț fără TVA: 572,58 Lei
	Datecs DP25 BT
	Conexiune prin Bluetooth cu echipamente mobile si computere desktop. Compatibila cu sistemele de operare Android, iOS, Windows Mobile. Logo grafic.
	Bluetooth încorporat. Alimentare: acumulator Li-Ion (autonomie de minim 600 bonuri). 
	Poate funcţiona conectată permanent la priză.
	Preț: 710 Lei  

	Preț fără TVA: 572,58 Lei
	Datecs MP55 L
	Avantaje: conectare simultană la PC, cititor coduri de bare, cântar şi sertar de bani; bonuri late şi rolă lunga (40m); rola este poziţionată în interior; taste mari şi rezistente; afişaj pentru client cu două rânduri, rotativ şi uşor vizibil.
	Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză)
	Preț: 750 Lei  

	Datecs MP55 LD  
	Avantaje: conectare simultană la PC, cititor coduri de bare, cântar şi sertar de bani; dublură bonurilor se înfăşoară automat în casa de marcat; taste mari şi rezistente; afişaj pentru client cu două rânduri, rotativ şi uşor vizibil.
	Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză)
	Preț: 760 Lei  

	Preț fără TVA: 612,90 Lei
	Datecs DP55 KL  
	Conectare Ethernet plus 4 porturi de conectare serială. 30 000 articole PLU. Display cu 4 rânduri pentru operator și două rânduri pentru client. Opțional poate fi dotată cu GPRS si SD card. Designul aparatului permite ascunderea completă a cablurilor de conectare.
	Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză)
	Preț: 790 Lei  

	Preț fără TVA: 637,10 Lei
	CHD 3050  
	Soluție excelentă pentru folosire independentă datorită tastaturii rezistente, a ecranului cu 5 rânduri si a cititorului de carduri SD ce poate memora vânzarile.
	Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză. Indicator acumulator. 
	Memorii de articole (PLU): 5 000. 
	Preț: 900 Lei  

	Preț fără TVA: 725,81 Lei
	Datecs DP45  
	Conexiune prin Bluetooth cu echipamente mobile si computere desktop. Compatibila cu sistemele de operare Android, iOS, Windows Mobile. Logo grafic. Jurnal electronic. Optional poate fi dotata cu modul GPRS si cititor carduri SD.
	Bluetooth încorporat. Alimentare: acumulator Li-Ion (autonomie de minim 600 bonuri). 
	Preț: 960 Lei  
	Avantaje: afişaj cu 6 rânduri pentru operator; foloseşte două role în paralel de câte 37mm lăţime; 8700 memorii de articole; 16 articole PLU cu accesare directă; efectuează atât discounturi procentuale cât şi valorice.
	Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză. Memorii de articole (PLU): 8700. Departamente: 16.
	Preț: 1040 Lei, TVA inclus  
	Avantaje faţă de modelul Datecs DP500: 30 000 articole PLU; 99 departamente; citește codurile de bare de la cântare; comunicare TCP-IP; 6 forme de plată; conectare la afişaj pentru client suplimentar sau tastatură externă; logo grafic.
	Alimentare: acumulator Li-Ion şi priză. Memorii de articole (PLU): 30 000. Departamente: 99.
	Preț: 1140 Lei, TVA inclus
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