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NQuire1000 Manta
Ако искате да предложите на своите клиенти възможност за
самообслужване на по-високо ниво, то NQuire1000 Manta e
Вашето решение! Това универсално устройство е лесно за
инсталиране и използване навсякъде. Може да се монтира
на рафт или на каса, а широката гама от функции и
аксесоари го прави силно адаптивен, позволявайки да се
съобрази с Вашите нужди и тези на клиентите Ви!
Специализираната софтуерна реализация дава възможност
устройството да се използва в интерактивен режим като
дублира функции, типични за ръчен терминал или Back
Office станция. Удобният тъч интерфейс позволява за
секунда да се изпълнят редица рутинни действия директно
от търговската зала на обекта. Системата е отворена за
обогатяване с всички необходими функции.
С NQuire 1000 Manta давате повече внимание към клиентите!
•
•
•
•

Подробна информация за артикулите;
Реклами, свързан с показаните артикули;
Показване на снимки на артикулите;
Дистанционно управление на рекламните клипове.

Чрез NQuire 1000 Manta служителите в търговските обекти могат да:
•
•
•
•
•
•

Виждат важни данни за артикулите;
Печатат етикети;
Търсят стока по различни критерии;
Да променят бързо цени;
Преглеждат доставки и заявки;
Имат достъп до системни функции, схеми и документация.
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Е500 – интегриран смарт терминал

E500 е идеален избор за търговци, които искат икономично и рентабилно решение за
търговските си обекти.
Има интегриран в себе си терминал за картови разплащания ( Сертифициран по PCI ).
Притежава печатно устройство easy load и има автоматичен резач за касовите
бележки.
Разполага с два тъч екрана- 8 " HD екран и още един 4,3 ", който е видим за
клиентите.
Има възможност за връзка с разнообразни периферни устройства.
Притежава камери за 2D/ QR кодове, както и може да разпечатва касови бележки с
QR код.
Може да се свърже с WiFi, Bluetooth, Ethernet и 4G/3G мрежа.
Операционна
система

PayDroid based on Android 6.0

Процесор

Quad-Core Cortex A53, 1.2GHZ

Памет

1GB RAM + 8GB FLASH

Дисплей

8 Inch all Perspective-IPS Screen, 1280 x 800 Pixels HD Display Capacitive Touch
Screen

Връзки

WiFi: 802.11 b/g/n, 2.4G, Supports Hot Spot and WiFi probe Bluetooth: BLE 4.0 I 3G
/ 4G (optional)

Принтер

3-инчов термо принтер; Автоматичен резач на касови бележки; Ширина на
хартията: 80mm Диаметър: 80mm

Камери

5 Мегапикселова задна камера с автоматично увеличение за сканиране на 1D
& 2D код; 2 мегапиксела предна камера

Портове за
периферия

1 SIM Card Slot 1 Micro SD Card Slot, Supports up to 32GB 1 x Cash Box RJ11 (24V) 2
x RS232 2 x USB HOST2.0 1 x Micro USB OTG2.0 1 x HDMI1.4 Type A 1 x Audio Jack 2
x LAN

Индикатори

за захранване на принтера (зелен); за липса на хартия в принтера (жълт); за
грешка в принтера (червен); за зареждане (червен); Индикатори за
информация (син)

Q20

PCI PTS 5.x Certified Payment Terminal 4.3 Inch Colorwww.
Capacitive Touch
Screen
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Готови ли сте за промените?

Нашият фискален принтер печата касови бонове с QR код и отговаря
напълно на новите изисквания за фискалните устройства!
BULPRITNT T2
Ширина на печат – 80 мм ( опция 58 мм );
Скорост на печат – 180 мм;
Големина на КЛЕН – 4/ 8 ГБ;
Големина на фискалната памет: 1 МБ;
Интерфейси:
- RS232;
- USB ( USB 2.0 Full speed);
- LAN 100 MБ/сек.;
- Bluetooth.

Вградено управление на EFT терминал.
Поддържа списък от протоколи-plug&play

Вграденото управление на терминал за разплащане дава възможност с протокол,
само с няколко базисни функции да се интегрира напълно процеса на обслужване на
разплащането с всички възможни изходи, без за това да се грижи приложния софтуер.
Системата връща необходимите параметри при преминала транзакция или причина за
отхвърляне.
Резултатът се печата само на едно място - на фискалното устройство като е интегриран
в самия печат на касовия бон.
Уеб система за дистанционно управление, контролираща периметрите:
Край на хартията и наближаващ край на КЛЕН/фискална памет;
Дистанционна настройка на на визуализацията на бона, както и пълна диагностика;
Дистанционна смяна на сервизен договор;
Изпълнение на задачи по предварителен график;
Autodetect на проблеми и сигнализация.
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