A300S/300SD
Casă de marcat electronică fiscală

Design modern şi elegant
GPRS (optional)
Tastatură ergonomică
Mecanism Easy-Load
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Aplicaţii

Caracteristici tehnice
•
•
•

A300S/A300SD este o casă de marcat electronica fiscala
inovatoare creată conform ultimelor descoperiri in materie de
case de marcat electronice fiscale. Este potrivită pentru puncte
de lucru mici şi mijlocii, cum ar fi magazine, buticuri, restaurante,
unitati de alimentatie publica, etc. Designul special conceput
contribuie la aspectul său modern şi o face potrivita pentru
majoritatea spatiilor comerciale.
Principalele avantaje ale A300S/A300SD sunt designul inovativ
si mecanismul Easy-load.
A300S/A300SD lucrează în regim “Magazin” si in regim
“Restaurant “. Este oferită în două variante:rolă bon + rolă jurnal
pe hartie (A300SD) şi rolă bon + jurnal electronic (A300S).
Ambele modele sunt compatibile cu softul Detelina Light, soft ce
oferă cea mai sigură şi fiabilă administrare a vânzărilor.

2100 articole (10 000 optional)
9 departamente, până la 10 grupuri
Dimensiuni: 220/165/80mm; A300S - 0.690kg
A300SD - 0.700kg
•
Alimentare: adaptor extern DC 12V/2A
•
Temperaturi de funcţionare: (-15)°С ~ (+45)°С
•
Consumabile: hărtie termică
A300SD - 28 + 28mm/17m, ø 40, greutate:55g/m2
±5g/m2, grosime: 60±5μm.
A300S - 57 mm/ 34 m, ø 55, greutate:55g/m2 ±5g/m2,
grosime: 60±5μm.

Posibilitati de comunicare

Caracteristici functionale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• Soft:
- ELTRADE “ECR Navigator” pentru efectuarea de rapoarte si
administrarea articolelor, operatorilor, grupurilor, etc.
- ELTRADE „ECR Driver” pentru utilizarea ca imprimanta
fiscala
- ELTRADE „ECR Program tool” pentru administrarea
articolelor, operatorilor, grupurilor, etc.
- ELTRADE „ECR Fast Fiscalisation” pentru fiscalizare

Tipărire “Logo”
Lucrează în regim “Imprimantă fiscală”
Înştiinţare când contractul de service expiră
Oferă refacerea memoriei operaţionale
Închidere automată după o perioadă programabilă de
timp
Posibilitatea introducerii preţului în momentul vânzării
Tipăreste rapoarte Z şi X
Tipăreste rapoarte după articole, casieri, cifră de
afaceri, cote TVA, ore, departamente, cantităţi
disponibile
Lucrează în regim “Restaurant”:
- până la 62 de conturi clienţi
- separă comenzile pentru bar şi bucătărie
- 16 operatori lucrând in acelasi timp
- 1545 articole programabile
- 49 de articole pe o masă
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• Interfeţe:
- RS232
- Bluetooth (opţional)
- IR (opţional)
- GPRS (optional)
- Ethernet(optional)
• Hardware:
- Conexiune calculator
- Conexiune cititor coduri de bare
- Conexiune cantar electronic
- Conexiune sertar de bani
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