
Štandardné USB pripojenie, 
možnosť PS2 pripojenia  
prostredníctvom redukcie.

K dispozícii verzia Single a Double 
s dvojnásobným počtom klávesov.

Stojany a držiaky pre optimalizáciu 
pracovného priestoru.

Dvojvrstvové klávesy 
s dvojnásobným množstvom 
položiek a funkcií s využitím SHIFT.

Krytkové klávesy s možnosťou 
vloženia ľubovoľných popiskov 
a obrázkov.

Odolný a umývateľný kryt klávesnice 
(ochrana pred nečistotami  
a tekutinami).

Pripojenie externých zariadení 
prostredníctvom PS2 portu.

Rýchle účtovanie skupín položiek 
stlačením jedného klávesa.



reštaurácie
bary a puby

cukrárne
rýchle občerstvenie

potraviny
supermarkety

Technické parametre EK-7000

Napájacie napätie 5V DC ±5 % (z USB)

Spotreba PS2: 275 mA

USB: 500 mA

Pracovná teplota 0 až 45 °C

Pripojovací kábel k externému zariadeniu 1,9 m

Komunikačné rozhranie USB

PS2 (pomocou redukcie)

Možnosť pripojenia skenera áno (PS2)

Možnosť pripojenia klávesnice áno (PS2)

EK-7000 Single

Počet klávesov 56

1 vrstvová 56

2 vrstvová 112

Počet položiek a funkcií na kláves 16

EK-7000 Double

Počet klávesov 112

1 vrstvová 112

2 vrstvová 222

Počet položiek a funkcií na kláves 16 (dvojvrstvová max. 8)

LED indikácia

Indikuje prítomnosť napájania, teda svieti ak je klávesnica zapnutá zelená

Indikuje že je aktívny druhý layout klávesnice (tlačidlo na prepnutie 
medzi vrstvami) červená

Voliteľné príslušenstvo

USB/PS2 redukcia, sada numerických klávesov, zdvojené (double) klávesy, RFID čítačka, gumený kryt, stojany, držiaky - Octacom

Predaj položiek bez 
čiarových kódov

Vyhľadávanie v zozname tovaru a hľadanie 
správneho kódu na pečivo, zeleninu alebo 
mäsové výrobky vás už nebude zdržiavať. 

Klávesnica umožňuje:

grafické alebo slovné označenie tovaru 
vďaka vymeniteľným popiskom, ktoré 
urýchlia účtovanie

prehľadné umiestnenie klávesov podľa 
vašich požiadaviek, aby účtovanie bolo 
čo najpohodlnejšie 

Rýchle klávesy

Jedným stlačením dokážete naúčtovať 
a zároveň ukončiť predaj často 
používaných položiek takže sa účtovanie 
maximálne zrýchli. 

Klávesnica umožňuje:

naprogramovať jeden kláves tak, 
aby uskutočnil celý predaj stlačením 
jedného klávesu. Vykoná sa séria 
príkazov, napr. "267 PLU TOTAL" alebo 
"5500 INÁ CENA 125 PLU TOTAL".

pod jeden kláves naprogramovať viac 
položiek, ktorých kombinácia sa často 
používa (napr. bageta a nápoj, 2 x pivo)

Predaj skupín produktov

Pod jeden kláves môžete naprogramovať 
viacero položiek. Túto funkciu využijete pri 
darčekových košoch alebo obedových 
menu. Účtovanie sa skráti a zákazník 
nemusí dlho čakať v rade. 

Klávesnica umožňuje:

naprogramovať pod jeden kláves až 16 
rôznych položiek 

naprogramovať ľubovoľnú kombináciu 
viacerých klávesov, ktorá urýchli 
a zjednoduší účtovanie

Výhody

Životnosť 50 miliónov úderov na jeden 
kláves. Bežné PC klávesnice majú 
garanciu 0,5 milióna úderov na jeden 
kláves.

Možnosť výmeny jednotlivých klávesov. 

Rýchlejšie účtovanie pri stlačení 
jedného klávesa, oproti použitiu šípok a 
numerických klávesov pri bežných PC 
klávesniciach. 

Oblasti použitia

Klávesnice EK-7000 môžu byť použité aj k bežným osobným počítačom a zariadeniam, 
ktoré sú vybavené USB portom alebo štandardným klávesnicovým vstupom PS2.

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

Váš predajca:

  , s.r.o.
Jesenná 26, 080 01  Prešov, Slovensko
Tel.: 051–74 64 111, Fax: 051–74 64 444
E-mail: elcom@elcom.eu, www.elcom.eu

Príklady použitia


