EET pokladna LYNX Mini, Wi-Fi , 57mm tiskárna, USB, zákaznický display

Vaše cena s DPH: 0 CZK

Pro koho je EET pokladna LYNX určena?
Toto levné pokladní zařízení využijí menší i středně velcí podnikatelé jak v restauraci, tak na prodejně. Pokladna s
integrovanou tiskárnou je plně mobilní, takže ji lze využít i v terénu při doručování zboží nebo při stánkovém prodeji bez
přístupu k elektrické síti.
Podporuje připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi či mobilní sítě. Účtovat můžete až 15 000 položek rozdělených do
skupin a oddělení, navíc jednoduše zjistíte aktuální stav zásob na vašem skladě.
Specifikace EET pokladny LYNX
? integrovaná tiskárna na účtenky 57 mm
? podpora připojení k internetu přes Wi-Fi
? USB rozhraní pro snadné propojení s PC
? možnost připojení pokladních periferií
? pokladna vydrží na jedno nabití v provozu celý den
? součástí je možnost rozšíření o sledování skladu
? individuální přihlášení až pro 16 pokladních
? možnost správy přes webové rozhraní
? jednoduché nastavení slev, přehledů a uzávěrek
? dobře čitelný zákaznický i pokladní displej
? klávesnice pro snadné ovládání
? on-line podpora i servis přímo na prodejně
PŘEHLED FUNKCÍ EET POKLADNY LYNX
Provozní režimy
- EET Ano
- sestavy bez následného vymazání registrů paměti pokladny Ano
- sestavy s následným vymazáním registrů pokladny Ano
- programovatelnost Ano
Počet programovatelných položek zboží a služeb 15000
Počet oddělení v rámci prodejního místa 15
Počet daňových skupin 8
Počet individuálních přístupů (přihlášení pro pokladní) 16
Počet daňových skupin a sazeb 6
Záhlaví účtenky 3 řádky, každý po 32 znacích,
a 2 řádky pro IČ a DIČ
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3+1+1
Zápatí účtenky s ukončovací zprávou na řádku
o délce 32 znaků
Formy zobrazení DPH
- včetně DPH Ano
- DPH zvlášť Ano
- spotřební daň Ano
Číselná hodnota každé sazby DPH do 99,99 %
Název každé služby nebo produktu (počet znaků) 22
Název každého oddělení obchodu (počet znaků) 12
Název každé zbožové skupiny (počet znaků) 12
Jméno uživatele/pokladní (počet znaků) 20
Počet cifer pro zobrazení (minimálně):
- vložená částka 7
- programovatelná cena 7
- zobrazovaná hodnota 8
- zobrazení denní tržby 9
- průběžný výsledek tržeb 12
- heslo pokladní 6
Pořadové číslo účtenky 1–9999
Šířka papírového kotouče (mm) 57
Rychlost tisku (mm/s) 75
RS-232 interface Ano
USB interface Ano
Wi-Fi
Ano
Vstupní napětí z adaptéru (V) 9
Proud adaptéru (A) 1,0
Vnější rozměry 192 × 91 × 58
Maximální hmotnost (kg) 0,650
Hotline Telefon 222 550 302 - pro informace a pomoc ohledně nastavení, videonávod odkaz :
https://vimeo.com/192460226 heslo : eet
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