ЕЛКА 2010 HLP KL

ЕЛКА 2010 мод.HLP-KL е касов апарат съчетал в себе си строго индивидуален
дизайн и многофун
кционалност. Подходящ е за търговски обекти,
ресторанти офиси, аптеки
и др. Касовият апарат е
изцяло съобразен с последните законови изисквания според измененията на
НАРЕДБА- Н18 за предаване на данни в НАП чрез вграден ДТ.

Основни технически данни:

Данъчен терминал:

Вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на
мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за не
по-малко от 1000 дневни финансови отчета с нулиране.
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КЛЕН: SD карта за съхранение на информация с възможност над 200 000 000 реда
(около 20 000 000 бележки),
с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период по дати,
по номера на блокове на Z отчети,
за текущ ден.

Принтер: Easy load - LTPZ 245 SEIKO

Възможност за настройка на наситеност при печат чрез параметър от касовия апарат

Символи на ред: 32

Скорост на печат:

60mm/s

Клавиатура: 34 клавиша: 13 функционални, 12 цифрови и 9 допълнителни

Операторски дисплей:

Клиентски дисплей:

2 реда с 16 символа на ред

1 ред с 16 символа на ред

Захранващо напрежение:
mAh,
за
аряда на батерията

9V 2.0A DC, външно захранване и батерия Li-On 7.4V 1900
тест
з

Размери : 300 /220/120 mm
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Тегло:

1.5kg

Функционални характеристики

Департаменти: 18, като 9 от тях са с директен клавиш за достъп, програмируемо име
/24 символа/, цена и дан.група, единична транзакция.

Оператори:

до 16 със собствена парола

Данъчни групи:
необходимост

до 8, 4 разрешени и 4, които могат да се активират при

Артикули: 30000 в магазин и ресторант с програмируеми: име 24 символа, цена
(параметър за свободна цена), дан. група, департамент, баркод, налично количество
(параметър за контрол на количеството) и други.

Плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 3 допълнителни и 1 валутно с
възможност за изчисляване на ресто във валута или в брой
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Режими на работа: програмиране, продажби - магазин и ресторант 250 ПОРЪЧКИ В
ЕДНА СМЕТКА, ОТЧЕТИ X и Z, тестови режим.

Енергонезависима памет за програмирани данни:

EEPROM 128 kbyte + 2mb dataflash енергонезависимост на всички програмируеми
параметри;

Поддържани стандарти за баркод:

EAN 13 , EAN 8, UPC-A, UPC-E, теглови с препрограмируем префикс, ръчно
въвеждане в режим ПРОДАЖБИ;

Лого BMP: размер (384x80)

Интерфейсни възможности: PC - USB,RS232, Баркод четец; Везна BIMCO, ЕЛИКОМ,
CAS и др.

Програмни продукти: Микроинвест, Мистрал, ОРАК и др.
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