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OFERTA CASE DE MARCAT

PROGRAMARE

CASA DE MARCAT DATECS DP05 BT 649 LEI
INTOCMIREA BONURILOR
SPECIFICATII TEHNICE

Numar articole: 2400

Mod de plata: numerar, Card, Ticket;
Numerar, in valuta alternativa (EUR)

Memorie fiscala: electroindependenta, tip OTP,
capacitate; 1950 rapoarte;

Denumire articol: pana 22 caractere;

Moduri de lucru: REG/ inregistrare; X
Raport; Z/ raport cu golire;
F/fiscalizare; Test; comunicatia cu
calculator;

Ceas/calendar: lucreaza 90 zile dupa oprirea
alimentarii cu curent electric;

Cantitatea maxima pt vanzare articol:
pana 99 999,999

Banda de control: jurnal electronic, min
1500 randuri;
Interfete: 1x USB 2.0;

Cod articol: 1-9999

Arhiva bonurilor pentru citire din
calculator: DA-400 bonuri;

Are baterie incorporata;

Cod de bara: EAN-13, EAN-8, UPC

Afisaj alfa numeric – operator – 2 randuri/16
caractere; client 2 randuri/16 caractere;

Tip taxe: TVA pana 7 grupe (6+1)

Consumabile: hartie termica – latime 57 mm;
diametrul rolei 55 mm;

Nr departamente si raioane: max 10
departamente si maxim 4 raioane

Alimentator: adaptor 220V+22/-33V frecventa
50Hz

Nr casieri: pana 30- din care 2 pot lucra
simultan
Nr de vanzari: peste 150
Copie bon: 1

PROGRAMARE

CASA DE MARCAT DATECS-DP25 BT –689 LEI
INTOCMIREA BONURILOR
SPECIFICATII TEHNICE

Tip de functionare - la ieşirea din
Numar maxim articole: pana la 2500 magazin
Denumire articol: pana la 22
caractere

- deserveşte un singur stand

Jurnal: cu imprimanre simultana

Mijloace de plată programabile - cu
numerar , cu credit , cu cec , card ,
voucer sau cupon

Consumabile: hartie termica 57 mm pt bon
client si 57 mm pt jurnal;

Tipuri coduri de bare: EAN-13, EAN8, UPC, cod de bare cu codul
articolului si greutatea (eticheta de - cu numerar , in valută alternativă
la cantarul electronic)
( EURO )
Tip taxe: TVA pana 6+1

Regimuri de lucru - R / Înregistrare
vanzari

Numar departamente si standuri:
maxim 9 departamente si maxim 9
standuri

- Х / Raportări

Tastatura: 33 taste

Numar casieri: pana la 30 (8
simultan)

- Z / Raportări cu golire

Sursa de alimentare: Adaptor - CC
12V/2.500 mA, intrare -100-240V, 50-60Hz

Modalitati de plata: numerar, cu
credit, cu cec, card, voucher sau
cupon, numerar cu valuta
alternativa (EURO)

- P / Programare

Ceas / Calendar: Functioneaza 90 de zile
dupa deconectarea alimentarii

Regimuri de lucru: R / Inregistrare
vanzari, X / Raportari, Z / Raportari
cu golire, P / Programare, F /
Memorie fiscala, S / Service, T /
Test, Comunicarea Cu PC

- F / Memorie fiscală

ACUMULATOR

Interfata si protocol pentru
comunicare online cu PC: Protocol
special DATECS pentru conexiunea
cu casele de marcat via RS-232C
- S / Service

Comunicatie: 1x RS 232 pentru
comunicatie PC, 1 x RS 232 pentru
cititor cod de bara, 1 x RS 232
pentru comunicatie cantar, 1 x RS
232 pentru comunicatie sertar de
bani, GPRS - optional si cititor SD
card - optional, pentru comunicare
la distanta;

- Т / Тest

Memorie fiscala: Nevolatila, Cu
capacitate de1830 de inchideri Z

- Comunicarea сu PC

Imprimanta termica, 2 inch: Tip
MLT4280KS-P1

InterfeŃe şi protocoale pentru
comunicarea Online сu РС - TCP-IP via
Ethernet

Imprimanta termica- viteza de
tiparire: 12 randuri/sec

- Protocol specializat DATECS pentru
comunicarea cu casele de marcat via
RS-232C similar imprimantei fiscale
FP550T;
Comunicare Online сu РС: - pentru
programarea , citirea şi raportarea bazei
de date pe articole ;
Аrhiva bonurilor pentru citirea cu PC Până la 10 000 bonuri de casă cu 30 de
vânzări pe bon
Memorie fiscală - Nevolatila, сu
capacitate de1825 de inchideri Z
Rola jurnal - Сu tipărire concomitentă

CASA DE MARCAT ACTIVA MAGIC– 539 LEI
CASA DE MARCAT RECOMANDATA PENTRU MAGAZINE, RESTAURANTE, BARURI, HOTELURI, MAGAZINE EN-GROS
PROGRAMARE

INTOCMIREA BONURILOR

SPECIFICATII TEHNICE

-9 raioane / subgrupe

-preturile pe maxim 9 cifre

-tastatura 29 taste, imprimanta

-5 nivele TVA (4+1)

-cantitatile pe maxim 9 cifre

termica 2x18 caractere pe rand

-9 casieri cu parola de acces

-majorari sau reduceri la nivelul

hartie termica lata de 20mm si 35mm

-800 articole programabile pentru

bonului

58mm, viteza tiparire 8linii/secunda

magazine

-patru modalitati de plata

calendar si ceas 2 afisaje a 16

-calcularea restului

caractere alfanumerice, 3 interfete

-zilnice, pe raioane, casieri

RS232(optional)

-periodice, pe articole

-tensiune alimentare 150-250V/50 Hz

programate

FARA ACUMULATOR

CASA DE MARCAT ACTIVA GALAXY– 1049 LEI
CASA DE MARCAT RECOMANDATA PENTRU MAGAZINE, RESTAURANTE, BARURI, HOTELURI, MAGAZINE EN-GROS
PROGRAMARE

INTOCMIREA BONURILOR

SPECIFICATII TEHNICE

-Operatori până la 20 cu nume

-preturile pe maxim 9 cifre

-tastatura 29 taste, imprimanta

(20 simb.) şi parolă progr.

-cantitatile pe maxim 9 cifre

termica , max 24 caractere pentru

-5 nivele TVA (4+1)

-majorari sau reduceri la nivelul

antet si max 18 caractere denumire

-Articole 5000(30 simb)

bonului

articol, raion, hartie termica 57mm

-Mese clienŃi 64 mese

-patru modalitati de plata

viteza tiparire 8linii/secunda

-Subgrupe 20

-calcularea restului

calendar si ceas, 2 afisaje a 16

cu: nume, preŃ, gr.fiscală

-PlăŃi în total 5 :

caractere alfanumerice, 3 interfete

1 principală NUMERAR

RS232(optional)- PC, cititor de bare

3 suplimentare (fără curs)

cantar electronic; regimul cu lucrul

1 în valută

cu PC – programare si rapoarte

-zilnice, pe raioane, casieri,art.

(OFF-LINE), lucrul cu baza de date

-in modul restaurant, pentru

in PC(ON-LINE), IF., mini usb

comenzile neinchise

Acumulat. sunt de tip NiMH>1300mAh

-Înregistrări în MF în total

- InterfeŃe– conectare cu calcul.,

3500 pentru rapoarte de

cu cititorul de coduri de bare

închidere zilnică şi even. spec.

şi cu balanŃa electronică(afişaj)

PRETURILE INCLUD TVA
GARANTIA CASELOR DE MARCAT ESTE DE 12 LUNI

