A600/600D
Casă de marcat electronică fiscală
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Design modern şi elegant
Tehnologie de ultimă generație
Tastatură ergonomică
Mecanism Easy‐Load
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A600/D este o casa de marcat cu design inovativ, proiectata
conform ultimelor standarde in domeniu. Este potrivită pentru
puncte de lucru mici şi mijlocii, cum ar fi magazine, buticuri,
restaurante, baruri. Designul special conceput contribuie la
aspectul său modern şi o face preferabilă pentru majoritatea
spaţiilor comerciale.
Un avantaj major al A600/D este capacitatea acesteia de a
încorpora urmatoarele opţiuni suplimentare:
Cititor de carduri RFID
GPRS
Bluetooth
Cititor coduri de bare încorporat în carcasa
USB
A600/D lucrează în regim magazin şi în regim restaurant. Este
oferită în două variante: rolă bon + rolă jurnal pe hartie (A600D)
şi rolă bon + rolă jurnal electronic (A600).
Ambele modele sunt compatibile cu softul Detelina Light, soft ce
oferă cea mai sigură şi fiabilă administrare a vânzărilor pentru
comert cu amanuntul si restaurante.
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Tipărire “Logo”
Lucrează în regim “Calculator” (doar A600D)
Lucrează în regim “Imprimantă fiscală”
Înştiinţare când contractul de service expiră
Oferă refacerea memoriei operaţionale
Lucrează în regim “Restaurant”:
- până la 62 de conturi clienţi
- separă comenzile pentru bar şi bucătărie
- 16 de operatori lucrând in acelasi timp
- 1545 articole programabile
- 49 de articole pe o masă
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Închidere automată după o perioadă programabilă
de timp
Posibilitatea introducerii preţului în momentul
vânzării
Afişor cu backlight
Tipăreste rapoarte Z şi X
Tipăreste rapoarte după articole, casieri, cifră de
afaceri, grup de taxă, ore, departamente, cantităţi
disponibile, mese deschise

2100 articole (10000 articole optionale)
10 departamente, până la 10 grupuri
Dimensiuni: 270/180/95mm; 1,0 kg A600 si 1,5 kg
A600D (mai grea din cauza celor 2 motoare pentru cele
2 role de hartie)
Alimentare:
-adaptor extern DC 12V/2A
-baterie Li-Ion 7,4V/1600mA, inclusa la A600 (optionala
la A600D)
Temperaturi de funcţionare: (0)°С ~ (+45)°С
Consumabile: hărtie termică
- 28 + 28mm/17m, ø 40
- 57 mm/ 34 m, ø 55

Posibilitati de comunicare
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2 interfeţe RS232
Soft Detelina Light pentru comerţ cu amănuntul şi
restaurante
Conexiune calculator
Conexiune cititor coduri de bare
Conexiune cântar electronic
Conexiune sertar de bani
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