Елка 752-03 DV

Елка 752 – 03 е многофункционален електронен касов апарат за продажби в магазини,
складове на едро и дребно, кафенета, бутици, дрогерии, аптечни складове, търговски
борси.

Кредитни сметки
Брой артикули във всяка сметка на клиента
Видове плащания
Работа с начално количество
Разрядност рег. за нач. кол.
Брой клавиши
Печатащо устройство
Брой ленти
Разрядност
Ширина на харт.ленти (мм)
Брой оператори:
с код
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с ключалка
Брой асортименти
Свободно въвеждане на цена на артикул
Департаменти / Подгрупи
Брой групови регистри
Разрядност натр. Регистри
Записи във ФП
Открити сметки
Сейф / управление
Защита памет (h)
Интерфейс:
RS 232 C
четец на щрих код
Габаритни размери (мм)
Тегло (kg)
Ел.захранване:
акумулаторна батерия
мрежа / мрежов адаптер

46
4
8
35
OT 6321
1 химизирана
24
57,5
30
2400
2300
9
99
10
2200
200
да
1500
да
да
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300 / 305 / 110
4,000
12V / 2,2Ah
220V, AC15V / 1,5A

Отчети

Дневен финансов отчет
Отчет по асортименти
Отчет по департаменти
Отчет по стокови групи
Отчет по оператори
Отчет по данъчни групи
Часови отчет
Отчет на фискалната памет

Програмиране

Име на департамент или асортимент
Цена на департамент и асортимент
Начално количество и добавяне към началнотоколичество за всеки асортимент
Процент отстъпки и надбавки
Процентни стойности на данъчните групи
Име и код на оператора
Работа със свободна и програмирана цена
Програмиране на часови интервали

Режими на работа
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Тестове
Програмиране
Регистриране
Отчети на ФП
Отчети с нулиране
Отчети без нулиране

Комуникационни възможности

С компютър
С електронна везна
С бар код скенер
Принтери за кухня, бар, бюфет
Клавиатура за бързо маркиране
С принтер за фактури

* При работа на касовия апарат в система с компютър и друга периферия предимство са справ
- складови наличности;
- продажби;
- доставки;
- часово натоварване;
- незакрити сметки на клиенти и др.
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