CASE DE MARCAT FISCALE
Economisiți bani și mp cu Sedona:
CONSULTANȚĂ DE SPECIALITATE

în alegerea aparatului sau sistemului de ges une op m.

LIVRARE GRATUITĂ
întotdeuna în stoc.

ÎNREGISTRARE LA DGFP
Type your text

depunere gratuită a dosarului la DGFP pentru ﬁrmele din jud. Constanța;
80 Lei pentru cele din Bucureș și jud. Ilfov.

FISCALIZARE ȘI INSTRUIRE

la sediul clientului*, fără taxă de deplasare.
Servicii de programare ar cole sau conectare la computer incluse.

DECLARARE FISCALIZARE

opțional, declarare ﬁscalizare la ANAF și DGFP în 24 de ore,
pentru doar 70 Lei.

PLĂCUȚE GRATUITE

cu textele obligatorii “Păstrați bonul ﬁscal” și “Date InfoCons”.

BUY BACK

la aparate folosite, care nu vă mai sunt necesare.

CONTRACT DE SERVICE

de la doar 29 Lei** / lună, TVA inclus. Include deplasări și asistență
telefonică. La plata a 5 luni, a 6-a este gratuită.

*În Municipiul Bucureș , județul Ilfov și Muncipiul Constanța.
**Pentru anumite localități din județul Ilfov și județul Constanța tariful este mai mare.

Orgtech Abac
Conectare la cititor coduri de bare; bonuri late (57mm). Model recomandat
afacerilor cu un numar redus de bonuri zilnice.
Alimentare: acumulator Li-Ion 7,4V/1900 mAh. Poate functiona permanent conectata la priza.
Memorii de articole (PLU): 5 700. Taste PLU cu accesare directa: 2. Departamente: 9
Grupe de TVA: 4+1. Forme de plata: numerar, card, tichet, Euro (denumiri schimbabile).
Nr. caractere ale articolelor PLU: 14
Dimensiune hartie: o rola de 57 mm latime, 12 m lungime (32mm diametru).
Jurnal electronic (fara rola jurnal; copia bonurilor se tipareste automat la raportul Z)
Afisaje cu un rand, atat cel pentru operator cat si cel pentru client (aflat pe capac).
Mufa RS232 pentru conectare la computer sau cititor coduri de bare.
Viteza de tiparire: 8 randuri / sec.
Dimensiuni (L x l x h): 190 x 90 x 85 mm. Culoare carcasa: gri deschis
Greutate (inclusiv rola de hartie): 490 g

Pret TVA inclus: 459 Lei
Model disponibil exclusiv pentru Mun. Bucuresti, jud. Ilfov si jud. Constanta

Datecs MP55 B
Dimensiuni compacte dar tastatura generoasa si rezistenta; bonuri late (56mm) si rola
lunga (40m); afisaj pentru client cu doua randuri, rotativ si usor vizibil.
Alimentare: acumulator Li-Ion si priza (poate functiona permanent conectata la priza)
Memorii de articole (PLU): 2400. Taste PLU cu accesare directa: 4.
Departamente: 4. Grupe de TVA: 4. Numar de caractere ale articolelor PLU: 22
Forme de plata: numerar, card, tichet, Euro
Dimensiune hartie: rola de 57 mm latime, 40 m lungime
Jurnal electronic (fara rola jurnal; copia bonurilor se tipareste automat la raportul Z)
Afisaje cu doua randuri x 15 caractere, atat cel pentru operator cat si cel pentru client.
Conectare la PC cu mufa seriala RS232.
Poate functiona in mod imprimanta fiscala (bonuri emise cu comanda de la PC) si in mod
Off Line (programare articole din PC). Viteza de tiparire: 12 randuri / sec.
Culoare carcasa: gri deschis. Dimensiuni (L x l x h): 220 x 160 x 120 mm
Greutate (inclusiv rola de hartie si acumulator): 570 kg

Pret TVA inclus: 550 Lei

Datecs DP25 BT
Disponibila in varianta fara Bluetooth inclus (se poate monta ulterior) sau cu Bluetooth inclus, ce
permite conectarea la echipamente mobile. Compatibila cu sistemele de operare Android, iOS,
Windows Mobile. Logo grafic in antet. 4 porturi de conectare. Rola cu latime de 57 mm si lungime
40 m.

Alimentare: acumulator Li-Ion (autonomie de minim 600 bonuri).
Poate functiona conectata permanent la priza.
Varianta fara modulul Bluetooth incorporat permite montarea ulteriora a modulului.
Memorii de articole (PLU): 2500. Taste PLU cu accesare directa: 6. Departamente: 9
Grupe de TVA: 6. Forme de plata: numerar, card, tichet, Euro
Nr. caractere ale articolelor PLU: 22. Numar de caractere pe linie: 18
Dimensiune hartie: rola de 57 mm latime, 40 m lungime
Jurnal electronic (fara rola jurnal; copia bonurilor se tipareste automat la raportul Z)
Afisaj pentru operator cu 4 randuri. Afisaj pentru client rotativ, cu doua randuri.
Meniu in limba romana. Citeste codurile de bare de la cantare.
Conectivitate: Bluetooth cu distanta de comunicare 7m (la varianta cu Bluetooth inclus); 2 x
RS232 (pentru PC, cantar, display client suplimentar, POS bancar Ingenico, s.a.); 1 x sertar de
bani; 1 x cititor coduri de bare. Culoare: neagra
Dimensiuni (L x l x h): 168 x 235 x 60 mm. Greutate : 850 g.
Varianta fara Bluetooth inclus - Pret : 620 Lei, TVA inclus
Varianta cu Bluetooth inclus - Pret: 760 Lei, TVA inclus

Call center Sedona: 021-327 8727

Datecs DP05
3B

Portabila. Disponibila in varianta fara Bluetooth inclus (se poate monta ulterior) sau cu
Bluetooth inclus, ce permite conectarea la echipamente mobile. Compatibila cu sistemele
de operare Android, iOS, Windows Mobile. Logo grafic.
16B

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 plata: numerar, card, tichet, Euro
Nr. caractere ale articolelor PLU: 22. Numar de caractere pe linie: 18
Dimensiune hartie: rola de 57 mm latime, 40 m lungime
Jurnal electronic (fara rola jurnal; copia bonurilor se tipareste automat la raportul Z)
Afisaj pentru operator cu 2 randuri x 15 caractere, atat cel pentru operator cat si cel
pentru client. Meniu in limba romana.
Conectivitate: Bluetooth cu distanta de comunicare 7m (la varianta cu Bluetooth inclus);
1 x RS232 pentru comunicatie PC / cititor coduri / cantar. Cablu de conectare mini USB RS232 se comanda optional. Dimensiuni (L x l x h): 168 x 235 x 60 mm. Greutate : 540 g.
Varianta fara Bluetooth inclus – Pret TVA inclus: 600 Lei
Varianta cu Bluetooth inclus – Pret TVA inclus: 740 Lei
17B

Partner 200

Model modern, de forma compacta. Rola de 57 mm si jurnal electronic. 3 porturi
de conectare. Conectare USB la computer. Culoare alba sau visinie.
20B

Alimentare: acumulator Lithium 8.4 V 1500 mA. Poate functiona conectata permanent la priza.
Memorii de articole (PLU): 3000. Departamente: 10. Jurnal electronic intern flash 2 GB
Grupe de TVA: 5. Forme de plata: numerar, card, tichet
Dimensiune hartie: rola de 57 mm latime, 50 mm diametru
Afisaj pentru operator LCD cu 2 randuri (back light). Afisaj pentru client LCD cu doua randuri.
Conectivitate: 1 x RS232 (pentru scanner sau alte periferice); 1 x sertar de bani; 1 x port USBMini (conectare la PC)
Culoare: alb sau visiniu
Dimensiuni (L x l x h): 207 x 97 x 69 mm. Greutate : 530 g.
21B

Pret TVA inclus: 680 Lei
2B

Model disponibil exclusiv pentru Mun. Bucuresti, jud. Ilfov si jud. Constanta

Partner 600
4B

Rola de 57mm si jurnal electronic. 4 porturi de conectare. Conectare USB la
computer. Tastatura rezistenta. Afisaj cu 4 randuri.
23B

Alimentare: acumulator Lithium 8.4 V 1500 mA (autonomie 1000 de bonuri). Poate functiona
conectata permanent la priza.
Memorii de articole (PLU): 3000 cu posibilitate de extindere la 30.000 si gestionare stocuri.
Departamente: 20. Grupe de TVA: 5.
Forme de plata: numerar, card, tichet
Dimensiune hartie: rola de 57 mm latime, 50 mm diametru
Jurnal electronic intern flash 2 GB. Memorie fiscala 1Mbit.
Afisaj pentru operator LCD cu 4 randuri (back light). Afisaj pentru client LCD cu 2 randuri.
Conectivitate: 2 x RS232 (pentru scanner sau alte periferice); 1 x sertar de bani; 1 x port USBMini (conectare la PC)
Dimensiuni (L x l x h): 326 x 190 x 107 mm. Greutate : 1,2 kg.
24B

Pret TVA inclus: 820 Lei
25B

Model disponibil exclusiv pentru Mun. Bucuresti, jud. Ilfov si jud. Constanta

Call center Sedona: 021-327 8727

CHD 3050
5B

Solutie excelenta pentru folosire independenta datorita tastaturii rezistente, a
ecranului cu 5 randuri si a cititorului de carduri SD ce poate memora vanzarile.
26B

Alimentare: acumulator Li-Ion si priza. Indicator acumulator.
Memorii de articole (PLU): 5 000.
Departamente: 8. Grupe de TVA: 5. Valute: 5.
6 forme de plata: numerar, card, cec, credit, voucher, cupon.
7 randuri de text pentru antet. 3 randuri de text in subsol. Logo grafic.
Numar de caractere pe linie: 32
Dimensiune hartie: rola de 57 mm latime, 40 m lungime
Jurnal electronic (fara rola jurnal; copia bonurilor se tipareste automat la raportul Z)
Afisaj pentru operator cu 4 randuri. Afisaj cu doua randuri pentru client.
Conectivitate: 2 x RS232 pentru PC, cantar, cititor coduri; 1 x sertar de bani; 2 x SD card
Viteza de tiparire: 60 mm / sec.
Dimensiuni (L x l x h): 220 x 280 x 118 mm. Greutate : 1,6 kg
27B

28B

Pret TVA inclus: 870 Lei
29B

Servicii Gratuite - pentru orice oras:
 Livrare;
 Depunere dosar la DGFP si ridicarea Certificatului de atribuire a numarului de ordine – numai in anumite judete;
 Fiscalizare la sediul clientului;
 Programarea tuturor articolelor in memoria casei de marcat sau conectarea casei de marcat la computer;
 Instruire operatori.
Comandati impreuna cu casa de marcat placute din plastic cu texte obligatoriu de afisat in spatii comerciale. Doua modele sunt
gratuite: “Va rugam pastrati bonul” si “Protectia consumatorilor”.
Caracteristici commune ale caselor de marcat: imprimare termica (rapida si silentioasa); afisaj secundar catre client inclus; se
pot tipari pe bonuri texte suplimentare, precum numar factura, cod fiscal client etc.; discounturi pentru un articol sau pentru
bon intreg; afisare rest datorat clientului; programare operatori cu nume si parola diferite.
Garantie: 1 an.
Mai multe informatii pe www.aparaturafiscala.ro pagina Info Utile > Info generale case de marcat.

Call center Sedona: 021-327 8727

