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MAXIMĂ FIABILITATE

A100S
CASĂ DE MARCAT MOBILĂ

• Mecanism Easy-Load
• Memorie fiscală
• Interfaţă RS232 (opţionale USB/-BT/-IR/-GPRS)
• Acumulator Li-ion
• Afişaj client
• Protecţie cauciuc (opţională)

A100S
Aplicaţii

Caracteristici tehnice

А100S este o casă de marcat electronică fiscală destinată
magazinelor mici şi medii. Dimensiunile sale compacte
o fac ideală pentru punctele de lucru unde spaţiul este
limitat, cum ar fi pavilioane, cafenele şi buticuri. A100S
procesează un număr de funcţii asemănător cu cel al
caselor de marcat de clasă mare, cum ar fi funcţii de
depozit, emitere facturi, mod ‘Restaurant’ (separarea
comenzilor de bar de cele de bucătărie, rapoarte ale
meselor deschise). А100S este uşor de purtat cu ajutorul clipsului de curea sau al unui dispozitiv special din
cauciuc de protecţie (opţional). Acumulatorul de calitate
Li-ion al A100S garantează tipărirea a mai mult de 3500
bonuri la o singură încărcare a acestuia!

• 2100 articole (10 000 opţional)
• Până la 9 departamente, 10 grupuri (cu controlul
cantităţii)
• Dimensiuni: 180/ 36/ 95 mm, 0.450 kg
• Alimentare:
-Acumulator Li-ion
-Transformator extern AC/DC 12V/1.25 A
-Durata încărcării - 6 ore
-Numărul de linii tipărite la o încărcare – 50 000
•Temperaturi de funcţionare: (–15)°С ~ (+45)°С
• Consumabile:
rolă de hârtie termică 57 mm/ 13 m, ø35

Caracteristici funcţionale

Posibilităţi de comunicare

• Tipărire ‘Logo’
• Emite facturi
• Emite bonuri pentru plăţi in rate
• Emite bonuri pentru plăţi in avans
• Lucrează în mod ‘Calculator’
• Lucrează în mod ‘Imprimantă fiscală’
• Lucrează în mod ‘Restaurant’
• Până la 40 mese deschise
- Alocarea comenzilor pentru bar şi bucătărie
- 30 operatori lucrând în acelaşi timp
• Funcţie integrată de control al stocului
• Închidere automată după un timp programabil
• Posibilitatea introducerii preţului în momentul
vânzării
• Tipăreşte rapoarte cu sau fără golire
• Tipăreşte rapoarte după articole, casieri, cifra de
afaceri, grup de taxă, ore, departamente, cantităţi di
sponibile, mese deschise
• Înştiinţare când contractul de service expiră
• Oferă refacerea memoriei operaţionale

• Soft:
- ELTRADE “Detelina Light” – soft pentru comerţ cu
amănuntul şi POS Restaurant
- ELTRADE “Cash Navigator”
- ELTRADE Driver pentru “Imprimantă fiscală”
- PC tool pentru administrarea articolelor, operatorilor,
grupurilor, etc.
- PC tool pentru fiscalizare
• Interfeţe:
- RS232
- USB (opţional)
- Bluetooth (opţional)
- IR (opţional)
- GPRS (opţional)
• Hardware:
- Conexiune calculator
- Conexiune cititor coduri de bare
- Conexiune cantar electronic

Opţionale
• Protecţie din cauciuc
• Încărcător auto
• Card de memorie
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