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elio P101 VRP
Bluetooth + USB

FiskalPro N3 VRP
Mobilný teminál k VRP

Registračné pokladnice v systéme
Tlačiareň elio P101 je prenosná, ľahko ovládateľná a vysoko-rýchlostná tlačiareň.
V cene tlačiarni driver pre tlač dokladov z VRP (virtuálna registračná pokladnica) pre Android.
Rozmery 107 x 76 x 50 mm

105,00 bez DPH
cena s DPH

Android virtuálna dotyková registračná pokladnica s platobným terminálom, integrovanou čítačkou kódov.
Pripojenie k internetu je možné pomocou Wifi, 4G (SIM karta dodávaná v cene zariadenia*).
* SIM karta v cene zariadenia na 12 mesiacov. Platobná funkcia aktívna v Q1/2020
Riešenie je vhodné pre pevné prevádzky i mobilný predaj.

199,00 bez DPH
cena s DPH

s použítím Upgrade KIT môžete aj v systéme eKasa používať svoju súčasnú pokladnicu.
Upgr. KIT E-50/150/o Upgrade KIT je možné domontovať do pokladníc: Euro 50, Euro 150, Euro 2100, tlačiareň Efxx

v01230318
Euro-50/o Mini

Najlacnejšia pokladnica na trhu. Moderný a ergonomický dizajn pokladnice Euro-50 Cash vám zaručí
rýchle účtovanie. Pokladnica je prenosná a špeciálne navrhnutá pre pohodlné držanie a používanie v ruke.
Počet položiek 10
Pokladnica Euro-50 Mini.
Počet tovarových položiek 2000 Možnosť rozšírenia PLU nie Zásoby PLU nie Počet tovarových skupín
(DPT) 20 Počet pokladníkov 10 Práva pokladníkov prístup do režimov X, Z

v01230300180
Pokladnica Euro 150 Flexy
Euro-150i/o Flexy BAT Počet tovarových položiek 2000 Možnosť rozšírenia PLU nie Zásoby PLU áno Počet tovarových skupín
(DPT) 20 Počet pokladníkov 10 Práva pokladníkov prístup do režimov X, Z
v0126030018
Fiskal Pro A8
eKasa 3 v 1

Android dotyková registračná pokladnica s platobným terminálom, integrovanou čítačkou čiarových,
QR kódov a množstvom užitočných funkcii. Riešenie pre eKasa v súlade s novou legislatívou.
Integrovaný platobný terminál, 1D/2D skener kódov, GPS a dlhá výdrž batérie. Pripojenie k internetu
je možné pomocou Wifi, 4G. Riešenie je vhodné pre pevné prevádzky i mobilný predaj.

FiskalPRO jedinečné riešenie na trhu 3 v 1 s jednoduchým a intuitívnym ovládaním, ktoré zároveň
FiskalPRO VX520 ETH môžete využívať ako platobný terminál a plnohodnotnú registračnú pokladnicu s počtom 100 PLU.
Zariadenie VX520 Ethernet BASIC bez batérie je určené na prevádzky k stálym predajným bodom,
800001
s pevným internetovým pripojením a stabilnou elektrickou sieťou.
FiskalPRO VX675
WIFI BASIC
800004

238,80 €
108,33 bez DPH
cena s DPH

130,00 €

v102303080
Euro-50/o Cash

126,00 €

Registračná pokladňa + platobný terminál + tlačiareň účteniek v jednom. Mobilné,malé a kompaktné
zariadenie vhodné do prevádzok s väčším počtom tlačených účteniek.

256,00 bez DPH
cena s DPH

307,20 €
346,00 bez DPH
cena s DPH

415,20 €
399,00 bez DPH
cena s DPH

478,80 €
449,00 bez DPH
cena s DPH

538,80 €
299,00 bez DPH
cena s DPH

358,80 €
435,00 bez DPH
cena s DPH

522,00 €

