Casa de marcat Datecs DP25

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: acumulator Li-Ion şi priză (poate funcţiona permanent conectată la priză)
Imprimare termică
Memorii de articole (PLU): 3 000.
Taste PLU cu accesare directă: 4
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
Dimensiune hârtie folosită: 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.
Porturi de conectare:
- 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.
Viteză de tipărire: 12 rânduri / sec.
Dimensiuni (L x l x h): 168 x 235 x 60 mm. Greutate : 850 g
Optionale:
- SD card
- Modul de comunicare GPRS
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Garanţie: 1 an.
Toate serviciile sunt incluse în pret pentru orice oraş:
 Livrare şi întocmirea dosarului pentru DGFP.
 Depunerea dosarului şi ridicarea Certificatului de atribuire a numărului de ordine – numai pentru anumite judeţe; pentru
Mun. Bucureşti doar prin intermediul unei împuterniciri notariale sau avocaţiale (în valoare de 80 Lei, TVA inclus).
 Fiscalizare la sediul clientului
 Programarea tuturor articolelor în memoria casei de marcat (dacă este cazul) sau conectarea casei de marcat la PC.
 Instruirea operatorilor

Vă punem la dispoziţie gratuite plăcuţe din PVC cu texte obligatoriu de afişat în spaţii comercial (“Vă rugăm păstraţi
bonul”, “Date de contact OPC”, precum si alte modele).
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