
Kopia elektroniczna na 
karcie SD

Programowalna klawiatura 
z możliwością dowolnego
oznaczenia klawiszy

Wydruk numeru NIP 
nabywcy na paragonie

Bardzo łatwy sysytem 
zakładania papieru „wrzuć 
i pracuj“

Podświetlany 
alfanumeryczny 
wyświetlacz kasjera

Do 40 klawiszy szybkiej 
sprzedaży

Obsługa usług np. parking, 
wypożyczalnie DVD 
(obsługa do 400 klientów 
równocześnie)

42 znakowe nazwy 
towarów

Wydajny akumulator 
Li-ION zapewniający 
ponad 30 000 linii 
wydruku

Obsługa 5 walut obcych

Charakterystyka urządzenia:



Dane techniczne Euro–150TE Flexy

Ilość kodów PLU 14 980

Ilość opakowań zwrotnych 20

Ilość kasjerów 10

Ilość stawek VAT 7

Ilość znaków w nazwie PLU 42

Nagłówek 9 linii

Stopka paragonu 3 linie

Dodatkowe opisy towarów 10

Kopia elektroniczna Tak

Raporty
Dobowy, kasjerów, grup towarowych,  
towarów, opakowań zwrotnych, finansowy, 
usług oraz fiskalne okresowe

Wyświetlacz operatora
Alfanumeryczny,
2 x 16 znaków z podświetleniem

Wyświetlacz klienta LCD numeryczny z podświetleniem

Klawiatura Programowalna, 39 klawiszy

Drukarka

Drukarka termiczna Seiko LTPD-245

Szybkość wydruku 15 linii / sek.

Papier 57 mm

Zasilanie

Zasilacz 100-240V/12V DC 1,25A

Zużycie prądu max. 15W 

Komunikacja

USB 1x

RS-232 1x

Połączenia

Szuflada, waga, skaner kodów, komputer Tak

Opcje

Dodatkowe dwa porty RS-232

Szerokie zastosowanie i bogata funkcjonalność

EURO - 150TE FLEXY to najnowsza kasa fiskalna z kopią elektroniczną wyposażona w bazę 15 000 towarów. Długie 42 znakowe 
nazwy zapewniają jednoznaczną identyfikację każdego produktu. Kasa wyposażona jest w klawiaturę w pełni programowalną, 
z wygodnymi dużymi klawiszami. Dużą zaletą jest możliwość zaprogramowania  do 40 towarów na klawiszach szybkiej sprzedaży. 
Wygodny system wymiany papieru „wrzuć i pracuj” to dodatkowa zaleta tej kasy. Kasa współpracuje z czytnikiem kodów 
kreskowych, komputerem oraz wagą. Darmowy program EURO2A dostarczany z kasą pozwoli na łatwe i szybkie zaprogramowanie 
bazy towarowej oraz odczyt danych z urządzenia.

EURO - 150TE FLEXY to idealne rozwiązanie dla małych i średnich sklepów oraz punktów usługowych o średnim natężeniu 
ruchu.

Funkcje wspomagające obsługę:

- Wydruk numeru NIP nabywcy na paragonie;

- Ważne funkcje kasy dostępne bezpośrednio z klawiatury 
(do 40 klawiszy AUTO);

- Klawisz STORNO do korekt pośrednich, bezpośrednich 
i anulacji całego paragonu;

- Drukowanie dodatkowych opisów towarów;

- Możliwość wyboru rabatu i płatności z programowanej 
listy i ich opis na paragonie;

- Sprzedaż towarów mierzonych (np. m2);

- Wydruk stopki, tekstu informacyjnego na paragonie.

Funkcje wspomagające zarządzanie:

- Funkcja przypominania o zbliżających się terminach
niezbędnych raportów;

- Kilkanaście rodzajów raportów;

- Współpraca z czytnikiem kodów, wagą i komputerem;

- 20 grup towarowych umożliwiających podział asortymentu 
do celów statystycznych;

- Bardzo niskie koszty eksploatacji.

Twój Dostawca:

Importer i wyłączny dystrybutor: TORELL Sp. J. www.torell.pl
Producent: ELCOM; www.elcom.eu

Małe punkty
gastronomiczne

Sklepy spożywcze,
warzywne, saloniki prasowe

Sklepy mięsne
Sklepy odzieżowe,

obuwnicze, księgarnie


