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Atraktívny, ergonomický dizajn 
a moderný oceľový vzhľad

Praktické výškové nastavenie 
pokladnice

Rýchla, tichá a kvalitná tlač 
s elegantným otváraním krytu 
tlačiarne

Estetické riešenie umiestnenia 
káblov

Integrovaná kalkulačka Komunikácia s PC prostred-
níctvom USB, RS-232 alebo 
RS-485

Dva veľké LCD alfanumerické 
dvojfarebné displeje s dvoma 
veľkosťami znakov

Efektívne usporiadanie znakov 
pre prehľadné zobrazenie 
troch rôznych informácií

Nastaviteľná poloha a otáčenie 
displejov

Vysoké rozlíšenie a kontrast 
displejov

Stabilitu pokladnice zabezpe-
čujú lepiace fixačné nožičky

Dotyková klávesnica s progra-
movateľnými klávesmi

Jednoduchá výmena popisov 
resp. obrázkov klávesov



Platobný
terminál

Euro-2100

Sieť: RS-232, RS-485, 
Ethernet, WiFi

Adaptér

Dve digitálne
váhy

Skener

Pripojenie k PC 
pomocou USB

Technické parametre Euro-2100

Určenie maloobchodné prevádzky, samoobsluhy, bary, kaviarne, butiky

Počet PLU 21 500

Počet DPT 30

Počet pokladníkov 6

Prihlásenie pokladníkov heslo, právo prístupu

Počet úrovní DPH 6 + 1

Tlačiareň tepelná Citizen LT-1320

Rýchlosť tlače 17 riadkov/s

Papierová páska tepelná, 1× 57 mm

Počet znakov v názve PLU 24

Počet znakov v riadku loga 24 alebo 12

Logo 9 riadkov + dolné logo 5 riadkov

Popis klávesnice slovenský

Jazyk programovania slovenský

Jazyk na účtenkách / uzávierkách slovenský

Uzávierky DPT, PLU, pokladníkov, denná, intervalová, hodinová, elektronický žurnál, zásob

Displej účtujúceho LCD FSTN alfanumerický, 20 + 6 + 10 znakov, Black Mask

Displej zákazníka LCD FSTN alfanumerický, 20 + 6 + 10 znakov, Black Mask

PC rozhranie USB, RS-232, RS-485

Rozhranie pre platobný terminál RS-232

Rozhranie pre váhy RS-232

Rozhranie pre skenery RS-232 – RJ45 (Modular Jack)

Externá klávesnica PC klávesnica, EK-7000

Peňažná zásuvka otváranie cievkou 12 V / 24 V

Rozmery 350 × 320 × 210 mm

Hmotnosť 2,4 kg

Napájanie 230 V / 24 V, 1,5 A

Úsporný režim áno

Spotreba max. 36 W

Voliteľné príslušenstvo peňažná zásuvka, váhy, skener, platobný terminál,
externá klávesnica, JODO

Spoľahlivý pomocník pre úspešný obchod
Moderná pokladnica Euro-2100 je určená pre všetkých obchodní-
kov, ktorí svoj úspech a rast opierajú o špičkové technológie a spo-
kojného zákazníka. Jej funkcionality oceníte hlavne v prevádzkach 
s väčším počtom tovarových položiek. Je vhodná pre predajne 
s potravinami, textilom, drogérie, kaviarne a prevádzky, ktoré majú 
svoj štýl. Na Euro-2100 je možné účtovať štandardne 6 500 a po 
rozšírení až 21 500 položiek. Pohodlie pri práci zabezpečí výšková 
nastaviteľnosť pokladnice a jej stabilitu dosiahnete vďaka lepiacim 
fixačným nožičkám. Veľké polohovateľné displeje poskytujú dobrú 
čitateľnosť a prehľad o účtovaní pre zákazníka i obsluhu.

Užitočné funkcionality pre efektívne účtovanie
Okrem klasickej numerickej klávesnice Euro-2100 ponúka odolnú 
dotykovú programovateľnú klávesnicu. Môžete ju využívať naprí-
klad na najčastejšie nakupované položky. Pre jednoduchú orien-
táciu si môžete klávesy označiť obrázkom alebo značkou na vyme-
niteľných popiskoch.
Pri potrebe vedľajších výpočtov nájdete priamo v pokladnici zabu-
dovanú kalkulačku. Na overenie pravosti bankoviek nie je potrebný 
externý overovač. Pokladnica má ako voliteľné príslušenstvo UV led 
modul pomocou ktorého sa zvýši bezpečnosť práce s finančnou 
hotovosťou. 

Jednoduché pripojenie 
viacerých pokladníc 
do jednej sieteŠiroké možnosti pripojenia 

k starším i novším PC

Peňažná zásuvka
JODO – čítačka elektronického 
žurnálu, jednoduché a pohodlné 
zálohovanie údajov o predaji

PC klávesnica – dostupné 
riešenie pre komfortné 
programovanie

Externá klávesnica – plne 
programovateľná s dlhou životnosťou

V informačnom letáku sú použité ilustračné obrázky. Vlastnosti a parametre uvedené v tomto 
letáku sa môžu zmeniť a nepredstavujú záväzok zo strany spoločnosti Elcom.
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Váš predajca:

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
 
Jesenná 26, 080 01  Prešov, Slovensko
Tel.: 051–74 64 111, Fax: 051–74 64 199
E-mail: elcom@elcom.eu, www.elcom.eu


