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Mini sistem fiscal  

la 2039 Lei, tva inclus 
 

 

Avem placerea de a va propune un sistem format din urmatoarele componente: 
 

 
 

Produse Cantitate    
(buc.) 

Pret unitar  
Lei cu TVA inclus 

Pret total  
Lei cu TVA inclus 

Echipamente 

Casa de marcat Datecs DP25 1 935 935 

Cititor coduri 1D Zebra Symbol LS1203 USB Negru Cu Stand 1 336 336 

Cantar comercial SWS PMK 6/15/30 KG cu RS232 1 615 615 

Sertar de bani Mediu 1 260 260 

Pret total fara discount - Lei 2,146 

Pret total cu discount 5 % pentru plata integrala in avans - Lei 2,039 
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Servicii Gratuite complete pentru punerea în funcțiune: 

 Livrare în toate orașele principale, in maxim 24 de ore. 
 Depunerea dosarului la D.G.F.P. pt. jud. Ilfov și Constanța, iar pt. Mun. București prin intermediul  

unei Împuterniciri Avocațiale în valoare de 80 Lei, tva inclus. 
 Fiscalizare la sediul dvs. și instruirea personalului. 
 Programarea listei inițiale de articole, indiferent de numarul acestora. 

Accesorii Gratuite: 

 Cabluri de conectare 
 Două role 
 Placuță cu inscripția “Păstrați bonul fiscal” și placuță cu date de contact ale O.P.C. București. 

 

Avantajele sistemului:  
 Conectarea cântarului la casa de marcat reduce timpul unei vânzari și elimină posibilitatea de 

eroare a operatorului la tastarea greutății. 

 Cititorul de coduri de bare vă ajută la emiterea de bonuri cu denumirea fiecarui articol fără a 
tasta manual codul produsului. 

 Sertarul de bani se deschide automat la apăsarea tastei Total. De asemenea, se poate deschide 
din cheie oricănd este necesar. 

 Produsele recomandate sunt rezistente in medii dificile (ex.: piețe, spații deschise) și la utilizare 
intensă. 

Opționale:  
 Program de vânzare pe casa de marcat și gestiune stocuri Facturis. Este necesară instalarea unui 

computer lângă casa de marcat, la care se vor conecta toate echipamentele sistemului. 

 Program profesional de gestiune pentru magazine Sedona Retail. Computerul poate fi instalat 
lângă casa de marcat (front-office) sau în biroul din spate (back-office). 

 Program DatPlu pentru editarea articolelor în memoria casei de marcat. 

 Alte echipamente din ofertele noastre, precum: computer cu monitor clasic sau touch-screen 
(nou sau recondiționat), imprimantă de etichete autocolante, marcator de prețuri, ș.a. 

 

Componente: 
 

 

Datecs DP25  

Casa de marcat cu jurnal electronic, model 2018, avizata conform normelor legislative in 
vigoare. Un port LAN + 4 porturi seriale pt. conectare la: PC, sertar de bani, cititor coduri, 
cantar, alte dispozitive. Modem de comunicatie incorporat. Foloseste role de hartie cu 
latime de 58mm si 40 m lungime (diametru 50 mm). 
Alimentare: Alimentator DC 9V / 5A, intrare 100-240V 50-60Hz; Optional: acumulator Li-Ion 7,4V 
2000mA/h 

Interfete de conectare:  1 x LAN (RJ45);  1 x miniUSB,  4 x RS232;  Modem GSM / GPRS incorporat;  

Denumire articole PLU cu pana la 72 de caractere. Caractere per linie: 32 sau 42. 

Imprimare grafica: logo grafic sau coduri de bare, cu dimensiune 384 х 96 dots (max. 384 x 336 
dots). Tastatura in limba romana. Memorie de articole: 100 000.  

Tipuri de taxe: 5 cote TVA programabile; 1 x Scutit TVA; 1 x Alte Taxe Departamente: Pana la 99 

Modul Criptografic: EAL 5+ 

Semnatura Electronica: X.509.V3, RSA 2048 biti 

Tipuri de coduri de bare tiparite: EAN8, EAN13, Code128, interleaved 2of5, QR code. 

Viteza de Tiparire: 12 linii / secunda. 

Ecran Operator: LCD grafic, 2 linii x 22 caractere. Ecran Client: LCD grafic, 2 linii x 16 caractere 

Tastatura: 33 taste. Dimensiuni: 168 (l) x 243 (L) x 69 (H) mm. Greutate: 0.715 kg (cu rola de hartie 
inclusa) Culoare carcasa: neagra sau alba + carcasa inferioara gri.  

Pret: 935 lei, tva inclus 
Suplimentar: Modul Bluetooth - Pret : 150 Lei, TVA inclus   

Acumulator - Pret: 100 Lei, TVA inclus 

      

 

http://www.aparaturafiscala.ro/ro/case-de-marcat/12397-datecs-dp25-bt.html
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Cititor coduri cu fir ZEBRA LS1203   

Modelul economic de la Motorola oferă la un preţ accesibil toate 
avantajele specifice producătorului: fiabilitate, garanție 2 ani, 
asistență. Suport de masă opțional. Culoare alb sau negru. 
 

Tehnologie de scanare: Laser. Distanţă maximă de scanare: 32 cm 
Variante de conectare: USB, PS2, RS232, casa de marcat.  
Funcţie de scanare continuă: DA. Culori disponibile: gri deschis, negru.  
Garanţie: 2 ani. Originea mărcii: Statele Unite 

 
Pret:  336 Lei, TVA inclus 

 

 

Sertar de bani Mediu (MK 350)  

Raport excelent dimensiuni/calitate/pret. Oțel gros și clapete rezistente. 
Deschidere manuală și automată. 
 

Dimensiuni: latime 350 mm, lungime 410 mm, inaltime 90 mm                     
4 compartimente cu clapeta pt banknote (de 71 mm latime), 8 compartimente pentru monezi. 
Culori disponibile: gri deschis, negru. 
Deschidere automata din casa de marcat sau POS (12/24V) 
3 pozitii ale cheii: inchis; rotire pentru deschidere manuala; deschidere electrica. 
Clapetele pentru bancnote sunt din metal rezistent, testate la peste 1 milion de utilizari. Tava 
pentru marunt detasabila. Greutate: 4,4 kg 

Pret:  260 Lei, TVA inclus 
 

 

Cantar comercial SWS PMK 6/15/30 KG 

Cantarul comercial SWS PMK este un produs robust, stabil si usor de 
utilizat. 

Platan inox 
Dimensiune platan (L x l): 285x230mm 
Alimentare: - sursa de alimentare de 220V; acumulator 4Ah/6V 
Disponibil in 3 versiuni de cantarire multirange: 
0 - 6 kg cu diviziune de 1 g pana la 3 kg si 2 g pana la 6 kg  
0 - 15 kg diviziunea de cantarire 2 g pana la 6  kg si 5 g intre 15 kg 
0 - 30 kg diviziunea de cantarire 5 g pana la 15 kg si 10 g intre 15 si 30 kg 
conexiune : fara conectare 
optional RS232 
Picioare ajustabile pe inaltime 
Functii: Stand By; tara; afisare rest; acumulare 
3 taste pentru memoriile presetate(P1-P3);90 setari directe 
Afisaj dublu, pentru operator si client. Tip display: LCD; 5 caractere pentru masa, 5 caractere pentru 
pret unitar, 6 caractere pentru prea total. 
Backlight: DA. 
Afisaj dublu: LCD, luminat din interior; inaltimea caracterelor: 16,5mm; 
Dimensiuni (L x l x h): 350 x 295 x 105mm 
Conditii de operare: -10 pana la 40°C. 
Garantie: 1 an. 
Produs in Romania. 

Pret:  615 Lei, TVA inclus 
 

 

 

 

 

 
 

Discount acordat pentru achiziționarea întregului pachet: 107 Lei, tva inclus 
 

Preț total: , tva inclus.  2039 Lei
 

http://www.aparaturafiscala.ro/ro/sertare-de-bani/12867-sertar-de-bani-mediu-mk350.html
http://www.aparaturafiscala.ro/ro/sertare-de-bani/12867-sertar-de-bani-mediu-mk350.html


 

021-327 8727 

4 

 

Detalii ofertă: 
 

 Livrare gratuită în toate orașele principale. 

 Modalități de plată: transfer bancar (în avans), numerar la livrare, cu cardul pe site sau la sediul Sedona. 

 Programare listă de articole în casa de marcat gratuită. Vă punem la dispoziție liste uzuale de articole PLU. 
Pentru adaugările ulterioare vă recomandam încheierea unui Contract de service.  

 Fiscalizare și instruire operatori gratuită. 

 În cazul în care sunteți interesați, vă rugăm solicitați placute din PVC gratuite, cu texte obligatoriu de afisat 
in spații comerciale. 

 Garanția aparatelor: 1 an 

 Cântarul se livrează cu Certificat de conformitate în baza căruia verificarea metrologică este valabilă 1 an de 
la cumpărare. 

 Toate componentele se livrează cu cabluri de conectare și sunt pre configurate pentru comunicație. 

 Se pot înlocui produsele menționate mai sus cu alte aparate similare din ofertele noastre mentinându-se 
discountul acordat achizitionarii a 4 componente. 

Vă mulțumim!  

http://www.aparaturafiscala.ro/contact.php
http://www.aparaturafiscala.ro/contact.php

