X-POS REGISTRAČNÍ POKLADNY
Hledáte plně připravený pokladní systém pro EET k okamžitému použití? Pak si vyberte z naší
nabídky registračních pokladen, které jsou vhodné pro malé obchody či restaurace a hospody.
V naší nabídce naleznete čtyři typy registračních pokladen pro EET

X-POS RL

X-POS RP

Základní registrační pokladna kompaktního formátu, která navzdory
svým rozměrům poskytuje stejné funkce jako standardní registrační
pokladny. Součástí pokladny je termotiskárna a UV detektor pravosti
bankovek.

Robustní obchodní pokladna je ideální řešením do malých obchodů, ale
i do restauračních zařízení a hospod. Součástí pokladny je termotiskárna
a pokladní zásuvka. Pokladna je vybavená širokou programovatelnou
klávesnicí s možnosti vytváření rychlých kláves.

Malá a kompaktní registrační pokladna X-POS RL je určena do menších
prodejen, večerek, bister a restaurací, ale také k trhovému prodeji,
protože je možné, aby byla napájena akumulátorem. Ten je jedním
z doplňků, které je možné k tomuto zařízení přidat podobně jako
pokladní zásuvku. Registrační pokladna je standardně vybavena
Ethernet konektorem pro připojení k internetu a WiFi modulem

Registrační pokladna X-POS RP je ideálním zařízením do malých
obchodů, jako jsou potraviny, bistra a bufety a také pro restaurační
zařízení a hospody.
Pro obsluhu pokladny může být zajímavé, že díky operátorskému
rolovacímu displeji lze prohlížet více záznamů, a tím získat přehled o
prodeji. Další výhodou, kterou uživatel ocení, je funkce elektronického
žurnálu. Detailní historie všech událostí se ukládá na SD kartu, odkud je
možné číst záznamy, vytvářet přehledy, filtrovat vybrané události a
tisknout sestavy. Tiskárna s šířkou tisku 58 mm podporuje grafické logo.
Můžete si tedy zatraktivnit účtenku o vaše logo. Naprostou
samozřejmostí je také pokladní zásuvka. Pokladnu je možné připojit
k akumulátoru a v případě výpadku napájení pokračovat v jejím užívání
v bateriovém režimu.
Součástí pokladny je i pokladní zůsuvka, která je spojená s tělem
pokladny.

Cena od 7.580 Kč

Cena od 12.590 Kč

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.
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X-POS REGISTRAČNÍ POKLADNY
Hledáte plně připravený pokladní systém pro EET k okamžitému použití? Pak si vyberte z naší
nabídky registračních pokladen, které jsou vhodné pro malé obchody či restaurace a hospody.
V naší nabídce naleznete čtyři typy registračních pokladen pro EET

X-POS PT

X-POS PTM

Registrační pokladna s integrovanou termální tiskárnou účtenek
připravená na EET a se všemi funkcemi plnohodnotného platebního
terminálu pro akceptaci plateb kartami.

Registrační pokladna s integrovanou termální tiskárnou účtenek
připravená na EET a se všemi funkcemi plnohodnotného platebního
terminálu pro akceptaci plateb kartami. Provoz na baterii a mobilní
připojení k internetu nabízí použití platebního terminálu téměř kdekoliv.

Koupí terminálu X-POS PT získáte jednoduchým způsobem ovladatelné
řešení pokladny nahrazující několik samostatných zařízení ve vašem
obchodě, které obvykle potřebujete pro vystavení účtenky a realizaci
hotovostní či bezhotovostní platby za vámi dodané zboží či služby.
FiskalPRO je registrační pokladna s integrovanou termální tiskárnou
účtenek připravená na EET a se všemi funkcemi plnohodnotného
platebního terminálu pro akceptaci plateb kartami.

Koupí terminálu X-POS PT získáte jednoduchým způsobem ovladatelné
řešení pokladny nahrazující několik samostatných zařízení ve vašem
obchodě, které obvykle potřebujete pro vystavení účtenky a realizaci
hotovostní či bezhotovostní platby za vámi dodané zboží či služby.
FiskalPRO je registrační pokladna s integrovanou termální tiskárnou
účtenek připravená na EET a se všemi funkcemi plnohodnotného
platebního terminálu pro akceptaci plateb kartami. GPRS provedení
s baterií vhodné pro všechny mobilní prodejní jednotky, servisní
techniky, opraváře, kominíky, taxikáře, stánkaře.

K terminálu lze připojit řadu periferií, pro usnadnění práce jako jsou
snímače čárových kódů a zásuvky na peníze. Součástí terminálu je
pokladní portál, ve kterém máte možnost spravovat zboží, které
prodáváte a dále např. sledovat statistiky prodejů dle Vámi nastavených
kritérií a to odkudkoliv na světě prostřednictvím internetu.
Velmi jednoduché a intuitivní ovládání. Ergonomické řešení, zabírající
minimum místa na vašem pultu. Součástí rychlý a bezpečný platební
terminál (EMV, PCI PTS, NFC). Ideální do jakékoli obchodní jednotky

Cena od 9.890 Kč

K terminálu lze připojit řadu periferií, pro usnadnění práce jako jsou
snímače čárových kódů a zásuvky na peníze. Součástí terminálu je
pokladní portál, ve kterém máte možnost spravovat zboží, které
prodáváte a dále např. sledovat statistiky prodejů dle Vámi nastavených
kritérií a to odkudkoliv na světě prostřednictvím internetu.
Velmi jednoduché a intuitivní ovládání. Ergonomické řešení, zabírající
minimum místa na vašem pultu. Součástí rychlý a bezpečný platební
terminál (EMV, PCI PTS, NFC). Ideální do jakékoli obchodní jednotky

Cena od 15.980 Kč

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.
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