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МАКСИМАЛНА НАДЕЖДНОСТ

ELTRADE A3
КАСОВ АПАРАТ

ГраФИчеН ДИСпЛеЙ
Бърз печат ПРИ работа В СИСтеМа
Безжична връзка с търговски софтуер

ние осигуряваме перфектна поддръжка 24 часа на ден, 7 дни в седмицата!

ELTRADE A3
ELTRADE A3 е стационарен касов апарат с
функционален дизайн, подходящ за работа в
натоварени търговски обекти:
магазини
ресторанти
кафенета и барове
вериги магазини
столово хранене
ELTRADE A3 е разработен на модерна хардуерна
платформа, която позволява високоскоростен печат,
интуитивна работа и връзка с компютър. Бутоните
на устройството са удобни, а EasyLoad механизмът
спомага за бързо и лесно зареждане на хартиени
ролки.

Издава фактури
Въвеждане на продажба на артикул със свободна
цена
Служебно въвеждане и извеждане на сума
Работа в режим фискален принтер
Издава отчети по артикули, оператори, данъчни
групи, часове, департаменти
Напомня за изтекъл сервизен договор
Издава отчети с нулиране и отчети без нулиране

Технически характеристики

Благодарение на големия светещ операторски
дисплей и бързата навигация в менюто, работата на
касиерите е максимално улеснена.

Операторска и клиентска индикация - графичен

Фискалното устройство има опция за дистанционно
предаване на данни към Back Office модул на
търговски софтуер Детелина.

Захранване:

ELTRADE A3 е с вграден GPRS модул за връзка с
НАП и КЛЕН (контролна лента на електронен
носител).
Касовият
апарат
отговаря
на
всички изисквания на българското финансово
законодателство.

Скорост на печата - 65 mm/ sec

LCD дисплей с бяла подсветка
Габарити: 220/165/80 mm, 0.550 kg
• адаптер DC 12V/2.0A
Работна температура: (-15)oС ~ (+45)oС
КЛЕН - SD карта
Консуматив:
Термохартиeна ролка 57mm/ 35 m
Препоръчителна марка консуматив:

Функционални характеристики
ELTRADE A3 поддържа:

ГЛИГАН
Опция: Li-ion батерия 7.4V / 1600 mAh

• 29 999 артикула
• до 50 департамента
• 30 стокови групи
• 11 типа на плащане
• до 30 оператора, работещи едновременно
Отпечатва “Лого”

Комуникационни възможности
Възможност за дистанционно програмиране,
четене и отчитане на база данни от касов апарат
към клиентски сървър.
Връзка с компютър, баркод скенер, електронна
везна, клавиатура
Управление на сейф
Интерфейси:
• RS-232
• USB OTG
• GPRS APN2
Софтуер:
• Драйвер за режим “Фискален принтер”
• Детелина Лайт – софтуер за управление на
магазини и ресторанти
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