
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τεσνικά Φαπακηηπιζηικά 

Δκηςπωηικόρ Μησανιζμόρ 

Πιάηνο ξνινύ 57 mm. / Ταρύηεηα εθηύπσζεο 80mm/sec. 

Μέγηζην πάρνο ξνινύ D=62mm / Easy Load (DropIn). 

Bold ραξαθηήξεο ζε νιόθιεξε γξακκή ή ζε ηκήκα ηεο. 

Εθηύπσζε ραξαθηήξσλ δηπινύ ύςνπο ή δηπινύ πάρνπο. 

Πληκηπολόγιο 

Πιήξσο πξνγξακκαηηδόκελσλ (Full Travel). 

40 κεραληθνί πιεθηξνδηαθόπηεο κε επίρξπζεο επαθέο. 

Φξόλνο δσήο θάζε πιήθηξνπ: 50 εθαηνκκύξηα “παηήκαηα”. 

Οθόνερ 

2 Οζόλεο LCD, 2γξακκώλ 16 ραξαθηήξσλ αλά γξακκή, θσηηδόκελεο (back lit), αληηζακβσηηθήο ιεηηνπξγίαο, 

πςειήο επθξίλεηαο. 

Τερλνινγία FSTN Positive, White Led Backlight, Edge Type, 100.000 ώξεο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο 

Θύπερ Σύνδεζηρ 1 Ethernet, 2 RS232, 2 USB, Removable SD, PowerSupply, Cash Drawer 

Τποθοδοζία 
Εμσηεξηθό switching Τξνθνδνηηθό 12V/30W (input 90V έσο 230V). Ηιεθηξνληθό On/Off κέζσ push button. 

Αλεμάξηεηεηεο κπαηαξίαο ιεηηνπξγία  όηαλ ηξνθνδνηείηαη από ην ειεθηξηθό δίθηπν.. 

Reset Easy access Reset, κόλν κε ηελ αθαίξεζε ηεο “βίδαο Εθνξίαο”. 

Battery 

Backup(πποαιπεηικά) 

Build-in θνξηηζηήο κε δηπιή ειεθηξνληθή πξνζηαζία ειέγρνπ θόξηηζεο θαη θύθισκα δηαρείξηζεο νκνηόκνξθεο 

θόξηηζεο / εθθόξηηζεο κπαηαξηώλ. 

Εζσηεξηθή κπαηαξία Ληζίνπ (απηνλνκία ιεηηνπξγίαο έσο θαη 40h.) Φξόλνο πιήξνπο επαλαθόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο 

3,5h. 

Γιαζηάζειρ ζε cm 23,3Μ –22,5Π–11,3Υ 

Βάπορ ζε gr 1.310 

Φπώμαηα Λεπθό, Μαύξν 

Θεπμοκπαζία Λειηοςπγίαρ 00-45Cν 

Υγπαζία Λειηοςπγίαρ 20%-80% 

Σςνδέζειρ και λογιζμικά ςποζηήπιξηρ 

Δπικοινωνίερ/Ππωηόκολλα MAT Communication Protocol, UDP,TCP,FTP, HTTP Web server, XML Soap services, FTP, Web Sockets 

Γιαζςνδεζιμόηηηα 
Δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ζπξηάξη ηακείνπ, barcode Scanner (ηξνθνδνηείηαη από ην ηακεηαθό ζύζηεκα), δπγαξηά, 

εμσηεξηθή νζόλε, εμσηεξηθό πιεθηξνιόγην, Η/Υ, EFTPOS 

Software Tools DevLink (Πξνγξακκαηηζκόο από PC), CapDriver (δηαζύλδεζε κε εκπνξηθέο εθαξκνγέο) 

Λειηοςπγικά σαπακηηπιζηικά 



 

 

 

 

Γιασείπιζη πελαηών-

ηπαπεζιών 

Παξαθνινύζεζε έσο 300 ζηαζεξώλ πειαηώλ-ηξαπεδηώλ κε αλαιπηηθά ζηνηρεία θαξηέιαο πειάηε θαη ηζηνξηθά 

ζηνηρεία ζπλαιιαγώλ. 

Γιασείπιζη ειδών 

Υπνζηήξημε σο 25.000 εηδώλ κε αλαιπηηθή παξαθνινύζεζε όπσο, θσδηθόο, πεξηγξαθή, barcode,κνλάδα 

δηαθίλεζεο (δπγηδόκελν ή ηεκάρην), ηηκή πώιεζεο θαη εηδηθή ηηκή. Καηεγνξία ΦΠΑ, ηκήκαηνο, είδνπο, έιεγρν 

ειάρηζηνπ ππνινίπνπ απνζήθεο . 

Γιασείπιζη κοςπονιών Δηαρείξηζε εθπησηηθώλ θνππνληώλ ίδηαο έθδνζεο ή ηξίησλ ζε επίπεδν είδνπο, θαηεγνξίαο ή ζπλόινπ απόδεημεο. 

Πποώθηζη πποϊόνηων Δηακόξθσζε εκπνξηθήο πνιηηηθήο & απνλνκήο πόλησλ ζε επίπεδν είδνπο θαηεγνξίαο ήζπλόινπ αμίαο. 

Γιασείπιζη ειζιηηπίων 
Υπνζηήξημε επηρεηξήζεσλ ζεακάησλ πνπ ππνρξενύληαη ζε έθδνζε εηζηηεξίνπ ε νπνία αληηζηνηρεί ζε ειάρηζηε 

θαηαλάισζε. 

Ταμείο 

«Κιεηδσκέλεο» ηηκέο πώιεζεο, άκεζε έθπησζεο (αλνηρηή ηηκή). Υπνζηεξίδνληαη πνιιαπινί ηξόπνηπιεξσκήο 

(κεηξεηά, πηζησηηθέο & ρξεσζηηθέο θάξηεο & θνππόληα εμαξγύξσζεο). Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ησλ 

βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηεο απόδεημεο ζε QRC. 

Αναθοπέρ 
Αλαθνξέο Τακείνπ, Αλαθνξέο Απνζήθεο, Αλαθνξέο Πσιήζεσλ (αλάιπζε πσιήζεσλ αλά είδνο, αλά ηκήκα, αλά 

θαηεγνξία ζε εκεξήζηα θαη πεξηνδηθή βάζε). 

HTTP Web Server Υπνζηεξίδεηαη 


