ELEKTRONISK KASSEAPPARAT
Hurtig og lydsvag termoprinter, 40 Varegrupper, op til 400 PLU’er /
undervaregrupper, daglige og periodiske Z rapporter, revisionsjournal med kopi
af kasseboner, rummelig pengeskuffe med 8 møntrum og 4 seddelrum, stort høj
belyst ekspedientdisplay og vendbart kundedisplay.
Andre faciliteter tilbyder muligheder for valutaomregning, træningsfunktion,
papirspareknap og kundevenligt dansk logotekst.
Endvidere for at sikre en hurtig og effektivt ekspedition, har kasseapparatet
et intuitivt farvekodede tastatur, der gør at alle nøglefunktioner
er let genkendelige og hensigtsmæssigt perfekt placeret og derfor lettere
at skelne imellem.
Et gennemarbejdet italienskinspireret design, større effektivitet og sikker betjening
gør ECR 6800 LD særlig velegnet til en bred vifte af små og mellemstore
detailhandlere.
Opfylder skattemyndighedernes gældende krav.

FARVE OPDELT FUNKTIONSTASTER
og direkte adgang til 40 varegrupper

NEMT OG HURTIGT PAPIRSKIFT

STOR KOMPAKT PENGESKUFFE
og ekstra skuffe til små artikler

ECR 6800LD - Specifikationer
HOVEDFUNKTIONER
Varegrupper
PLU
MOMS
Ekspedienter
Elektronisk Journal
Overskrifter på kassebon
Betalingstaster

Valutaomregning
Funktionstaster

Programmering

Sikkerhedsfunktioner

Andre funktioner

PRINTER
40 Varegrupper
direkte på tastaturet
Op to 400 PLU'er
eller undervaregrupper
4 momssatser + momsfri
8 Ekspedienter med evt. adgangskode
Op til 3.000 linjer,
- 10 linjer logo-tekst
Kontant, Check, Dankort,
Kreditkort, alle betalingstaster
med byttepengefunktion
Op til 4 valutakurser med tilhørende
valutabetegnelse
- Indbetalingstast
- Udbetalingstast
- Annulleringer: sidst indtastede linje
Tilbageførelse af et bestemt beløb (VOID)
Sletning af en hele ekspedition (FULL VOID)
- C tast sletter sidste indtastning
- Refund for at kreditere en returvare
- Rabat og tillæg %, rabat eller tillægsbeløb
- 8 sprog inkl. dansk
- Momspligt. og momsfri ekspeditioner,
enkelt eller flertals varesalg
- Rabat & tillæg tast
- Dato og ti udskrives på kassebon
eller revisionsjournal
- Differentieret momstotaler udskrives
på kassebon
- Låsbar pengeskuffe
- hukommelses beskyttelsesfunktion
- Totaler for minus, refundering,
annulleringer, og intet salg vises
i Z rapporter.
- Chef adgangskode
- Z Rapporter
- Indtastning af mængder med decimaler
- Beregning af byttepenge
- Træningsfunktion
- Regnemaskine

Produkt præstationer forudsætter en hensigtsmæssig anvendelse under optimale forhold.
Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationerne i datablade uden forudgående varsel.
ECR 6800 LD bliver distribueret af Olivetti S.p.A.
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Teknologi
Printhastighed
Papir
Udskriftskapacitet
Drift

- En stations alfanumeriske termoprinter,
drop-in papirindføring.
- 10 lps
- 57 mm bredt / termopapir
- 24 kolonner
- Udskrivning på kassebon eller journal

GENERELLE EGENSKABER
Ekspedient Display

Kundedisplay

Tastatur

Kontrol lås
Pengekasse

Dimensioner (BxDxH)
Vægt

- VFD (Vakuum Fluorescerende Display)
- Stort tal
- 1 tekst linje
- Pop-op drejbart kundedisplay
- Stort tal
- 1 alfanumerisk linje, 10 positioner
- 22 funktionstaster
- 12-numeriske taster
- 20 varegruppe taster med direkte adgang
til 40 varegrupper (via varegruppeskift taste)
- Funktionsvælger med nøgle
- 6 indstillinger
- Aflåselig pengeskuffe
med udtagelig bakke.
- 8 møntrum, 4 seddelrum
- Ekstra skuffe til små artikler
- 410 x 430 x 294 mm
- 7,4 Kg

