
 

 

Η δύναμη ενός "

 

   
 

Η RBS σάς συστήνει τη νέα Φορητή Ταμειακή Μηχανή 

   
 

  

  

Σχεδιασμένη για να προσφέρει εργονομική αρτιότητα και λειτουργική 

πληρότητα, αλλά και ταυτόχρονα να διαθέτει τις διαστάσεις εκείνες 

που την καθιστούν κυριολεκτικά 

η Elephant, είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει την ιδανική επιλογή για 

τους υπαίθριους πωλητές και όχι μόνο

  

 

Η δύναμη ενός "ελέφαντα" στο χέρι σας!

Η RBS σάς συστήνει τη νέα Φορητή Ταμειακή Μηχανή 

Elephant  

Σχεδιασμένη για να προσφέρει εργονομική αρτιότητα και λειτουργική 

και ταυτόχρονα να διαθέτει τις διαστάσεις εκείνες 

που την καθιστούν κυριολεκτικά φορητή, 

, είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει την ιδανική επιλογή για 

τους υπαίθριους πωλητές και όχι μόνο. 

στο χέρι σας! 

Η RBS σάς συστήνει τη νέα Φορητή Ταμειακή Μηχανή 

Σχεδιασμένη για να προσφέρει εργονομική αρτιότητα και λειτουργική 

και ταυτόχρονα να διαθέτει τις διαστάσεις εκείνες 

, είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει την ιδανική επιλογή για 



Η μεγάλη της αυτονομία, όταν λειτουργεί μόνο με μπαταρία, καθώς και 

η αντοχή της σε απαιτητικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και 

σκόνης, την καθιστούν την ιδανική λύση για υπαίθρια λειτουργία, αλλά 

και για εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες 

περιβάλλοντος, περιορισμένος χώρος αλλά και τακτικές διακυμάνσεις 

   
 

H Elephant σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται από την ΜΑΤ Α.Ε. 

   
 

  

  

Η μεγάλη της αυτονομία, όταν λειτουργεί μόνο με μπαταρία, καθώς και 

η αντοχή της σε απαιτητικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και 

σκόνης, την καθιστούν την ιδανική λύση για υπαίθρια λειτουργία, αλλά 

εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες 

περιβάλλοντος, περιορισμένος χώρος αλλά και τακτικές διακυμάνσεις 

της ηλεκτρικής τάσης. 

σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται από την ΜΑΤ Α.Ε. 

☑ 

Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις  

και ιδανικό βάρος 

☑ 

Ταχύτατη και ευκρινής 

εκτύπωση 

  

☑ 

  

 

 

 

 

 

 

  

Η μεγάλη της αυτονομία, όταν λειτουργεί μόνο με μπαταρία, καθώς και 

η αντοχή της σε απαιτητικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και 

σκόνης, την καθιστούν την ιδανική λύση για υπαίθρια λειτουργία, αλλά 

εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες 

περιβάλλοντος, περιορισμένος χώρος αλλά και τακτικές διακυμάνσεις 

της ηλεκτρικής τάσης.  

σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται από την ΜΑΤ Α.Ε.  



Αξιόπιστο και ιδιαίτερα φιλικό στη χρήση πληκτρολόγιο 

☑ 

  

Έκδοση περισσότερων από 4000 αποδείξεων όταν λειτουργεί μόνο με 

μπαταρία κατά τη διάρκεια μιας φόρτισης 

☑ 

  

Δυνατότητα αυτόματης καταχώρισης των στοιχείων πελατών στο 

τιμολόγιο μόνο με την εισαγωγή του ΑΦΜ τους 

☑ 

  

Έκδοση τιμολογίων πώλησης προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών 

☑  

Πολλά άλλα πλεονεκτήματα που θα σας ξαφνιάσουν ευχάριστα κατά τη 

λειτουργία της 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων  

210 56 90 260 

 
  

 

 

 

 

 

 
 


