
Megbízható
   mini megoldás

Kis mérete miatt ideális kézi 
használatra

Kényelmes szövegszerkesztés 
és programozás

Modern és időtálló dizájn Ellenálló szilikon billentyűzet 
nagy billentyűkkel

Egyszerű és gyors papírszalag 
csere

Sokoldalú pénztárgép-
számítógép kapcsolat

Egyszerűen cserélhető 
akkumulátor, mely akár 
12 óra használatot biztosít

Jól olvasható, kétsoros kijelző



Fodrászat, wellness központ, 
kozmetikai stúdió

Parkoló, piac,
mobil árusítás

Büfé, utcai pavilon,
kölcsönző

Hentesüzlet, cukrászda, 
zöldséges

Az Euro-50TE Mini online pénztárgép 
kiváló tulajdonságaival, méreteivel és 
megjelenésével ideális választás az Ön 
számára. Amennyiben kis helyigényű, gyors, 
praktikus pénztárgépet keres, tekintse meg 
személyesen partnereinknél!

Legyen a pénztárgép mindig kéznél
Ergonomikus kialakításának és kis súlyának 
köszönhetően alkalmas a kényelmes, akár kézben 
történő használatra. 

Ilyen egyszerű még sosem volt!
A pénztárgép kezelése és programozása egyszerű 
a könnyen áttekinthető magyar nyelvű MENÜ 
segítségével. Használatát pár perc alatt Ön is 
elsajátíthatja.

Legyen valóban mobilis!
A mozgó árusításban a mobilitást a cserélhető 
akkumulátor biztosítja, mely akár 12 óra 
folyamatos üzemelést biztosít. Az akkumulátor 
feltöltéséhez mindössze három órára van 
szükség.

Az Euro-50TE Mini főként a kisebb üzletek számára készült. Megállja a helyét elegáns környezetben, de utcai árusításra is alkalmas. Az online 
pénztárgépek kategóriájában ez a modell a legkisebbek közé tartozik a piacon. Kis mérete ellenére áttekinthető és jól olvasható kijelzője van 
mind az eladó, mind a vásárló számára.

Mobil pénztárgép kiváló tulajdonságokkal

Ellenálló billentyűzet nagy méretű 
billentyűkkel
A megbízható és ellenálló billentyűzet 
a problémamentes használat fontos eleme. 
Előnye, hogy a billentyűk közé semmilyen 
szennyeződés nem kerülhet. A szilikongumi, 
melyből a nagy és jól látható billentyűzet készült, 
tapintásra is kellemes érzést nyújt. 

Az Ön partnere:

Európai gyártmány

Gyártó:
ELCOM, s.r.o. Prešov

Forgalmazó:
ECR-Trade Pénztárgép Kft.
1133 Budapest, Dráva u. 5/a.
Tel./fax: 06-1/350-4006
e-mail: ecrtrade@chello.hu
www.ecr-penztargep.hu
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Műszaki paraméterek Euro-50TE Mini

Árucikk (PLU) száma 2000, készletnyilvántartással

Gyűjtő száma 500

Kezelők száma 10

ÁFA kulcsok száma 5

PLU megnevezés karakterszáma 28

Fejléc sorok száma 28+1

Lábléc 9 sor, szerviz által programozható

Fejléc/Lábléc karaktereinek száma 28/sor

Adatbázis tároló beépített, belső adatbázis tároló

Zárások Teljes forgalmi, Kezelő, Gyűjtő, PLU, Készlet, Pénztár, Kombinált, …

Kezelő kijelző 2 x 16 karakteres

Vevőkijelző 2 x 12 karakteres

Billentyűzet Részben programozható, 30 gombos

Méret (szél. x hossz. x mag.) 140 x 250 x 90 mm

Súly: 0,70 kg (0,82 kg adapterrel)

Nyomtató

Thermo nyomtató Seiko LTPZ-245N / Epson M-T173V

Nyomtató átlagsebessége max. 12 sor/mp

Papírszalag szélessége 1x 38 mm

Papírtekercs átmérője max. 45 mm

Tápellátás

Belső akkumulátor 7.4V/2200mAh

Adapter 100-240V/12V DC, 1.3A

Teljesítmény felvétel max. 16W

Kommunikációs felületek

PC csatlakoztatás: microUSB (B) 

AEE adat kiolvasás: (AEE USB) microUSB (B) porton keresztül, PC segédprogrammal

Opcionális kiegészítők kasszafiók csatlakozó, kasszafiók, kezelő kijelző háttérvilágítás


