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КАСА- ИНТЕГРИРАНИ ФИСКАЛНИ ПРИНТЕРИ
 TH250 на Diebold Nixdorf
TH250 е универсален фискален принтер за печатане на разписки, купони, ваучери и
документи за транзакции. Скоростта му на печат- 350 мм/сек. е най-високата в този
клас, което гарантира по-бързото завършване на поръчките.
В зависимост от работната среда, ТН250 може да работи хоризонтално и вертикално.
Когато се използва вертикално, посоката на печат може да се завърти на 180 градуса за
по-лесно четене.
Принтерът може да бъде използван в различни
страни, поради възможността за печат на всякакви
символи, включително азиатски.
TH250 е екологичен и икономичен в много отношения.
Има нисък разход на енергия < 0,5 вата по ENERGY
STAR технологията. Може да се постигне икономия
на консумативи чрез технологията Paper Saving от
драйверите за windows принтери. По-малкото
междуредие и малкият размер на ролките, запазват
природата и спестяват хартия.
Графичната способност на ТН250 поддържа печат на
лога, 1D и 2D баркодове. Логата могат да се записват
в паметта на принтера, а резолюцията на печат
гарантира отлично качество.
Други основни характеристики на TH250:
Метод на печат

Термо печат ( 203 dpi, 8 dots/mm)

Ширина на печат

88 мм

Диаметър на ролката

Максимум 90 мм

Скорост на печат

350 мм/сек.

Диаметър на ролката

макс.90 мм

Автоматичен нож

Да ( 3 милиона отрязвания )

Данъчен терминал

Вграден

Фискална памет

2500

КЛЕН

8 ГБ

Печат на баркодове

Barcodes- EAN, UPCm Code 39, Code 93, Code 128, PDF
417, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, QR code,
Datamatrix
Да

Печат на лого
Свързаност

RS232 female 5V- display port, RS232 male- POS interface,
RJ12- Drawer, RG45- Lan 10/100 Ethernet, USB type BUSB Pos interface, 2xUSB type A- USB Host.
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 FP- 705 KL на Датекс

Фискалният принтер на Датекс е от висок клас и е изключително
лесен за използване. Уникално приложение за управление на
функции, настройки и отчети от самият принтер.

Метод на печат
Ширина на печат
Плътност на печат
Скорост на печат
Данъчен терминал
Плащания
Ширина на хартията
Захранване
КЛЕН
Свързанос

Термодиректен
72 mm (576 точки)
203 x 203 dpi (8 x 8 dpmm)
до 200 мм/сек
вграден
8 вида- 4 фиксирани и 4 програмируеми+ EUR
79 мм
AC/DC Адаптер DC 24V/2100mA
SD карта, 4 МБ
RS-232C-Специализиран протокол на Датекс, USB интерфейс,
тип USB v1.1 Ethernet - TCP-IP протокол, Дисплей, Сейф

 Касов апарат DP-25 KL на Датекс

DP-25 KL е подходящ за всеки търговки обект. Има съвременна
и модерна визия, удобен за търговеца и клиента дисплеи и
зареждането на хартия става лесно.

Ширина на печат
Данъчен терминал
Артикули
Плащания
Ширина на хартията
Свързаност

Захранване
Размери Ш х Д х В в мм

57 мм
Вграден
до 2500
6 вида: в брой и безналично и програмируеми + EUR
58 мм
Изход за управление на сейф-1бр.,RS-232С-2 бр.,всеки от
тях конфигурируем за работа в режим регистриране с
баркод четец, везна, външен клиентски дисплей или връзка
с PC. Интерфейс за баркод четец-1 бр.
Адаптер DC 12V/2500mA
168 х 235 106
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PROMO MANAGER
Налична нова справка „Продажби на артикули в промоция“, намираща се в таб
„Справки“.
Целта на новата справка е да се видят всички продажби на артикули, които са в
промоция. Могат да бъдат избрани определени търговски обекти, в които да се
проследят продажбите, както и да се избере отчетен период за справката. Извеждат се
данни за артикулите, количествата, стойността след и преди отстъпка, както и самата
стойност на отстъпката.

РЕВИЗИИ
Добавена е възможност за изтриване на стоки от ревизия.

За потребителите тип User са скрити доставните цени, а за потребител тип Local User
те се визуализират, но само на локални стоки.

За повече информация и връзка с нашите консултанти вижте тук:

