


VARIABILNÉ KLÁVESNICE
Klávesnice EK-3000 môžu byť použité aj k bežným osobným počítačom a zariadeniam, ktoré sú vybavené štandardným vstupom PS/2.
EK-3000S – Prídavná klávesnica s možnosťou naprogramovamia až 56 „horúcich“ klávesov pre rýchle účtovanie položiek; napríklad takých, 
ktoré nie sú označené čiarovým kódom.
EK-3000SN – Klávesnica s funkčnými klávesmi pre ovládanie všetkých funkcií registračnej pokladnice. Najčastejšie používané tlačidlá sú 
zdvojené.
EK-3000D – Dvojitá klávesnica sa skladá z dvoch pevne spojených modulov EK-3000S. Klávesnica EK-3000S môže byť kombinovaná aj s gra-
fickým DSTN 640×480 displejom pre pokladnicu POS-3000/4000 a pre PC-aplikácie (Intelli keyboard) – EK-3000I.
EK-3000FS – Plochá klávesnica je ideálnym riešením najmä pre reštauračné prevádzky. Odnímateľný plastový kryt chráni klávesy pred vlhkom 
a umožňuje jednoduchú výmenu popisiek klávesov pri zmene ponúkaného menu. Pre popisky klávesov môžete použiť aj bežný kancelársky 
papier.  Ploché klávesnice sú dodávané aj vo verzii EK-3000FD (dvojitý modul so 112 klávesmi).

NA MIERU ŠITÝ STOJAN
Klávesnice EK-3000 môžu byť pomocou stojanov Octacom umiestnené na akomkoľvek predajnom mieste, pozícií, výške alebo uhle. Octa-
com je ergonomické, priestor šetriace riešenie, vhodné do každej prevádzky.

MODERNÉ FARBY
Klávesnice Elcom sú vyrobené z najmodernejších odolných materiálov a ponúkajú farebnú škálu od atraktívnej zelenej a modrej až po napo-
dobeninu dreva. Klávesnice Elcom umožňujú zákazníkom nechať vyniknúť ich identitu a jedinečnosť.

Štandardné modely POS klávesnice
EK-3000 S Single (jednoduchá) 56 voľných programovateľných klávesov

EK-3000 SN Single (jednoduchá) 53 voľných programovateľných klávesov, vrátane číselnej sady

EK-3000 D Double (dvojitá), 112 voľných programovateľných klávesov

EK-3000 DN Double (dvojitá), 109 voľných programovateľných klávesov, vrátane číselnej sady

Modely plochých klávesníc
EK-3000 FS Flat Single (plochá jednoduchá) 56 voľných programovateľných plochých klávesov

EK-3000 FD Flat Double (plochá dvojitá), 112 programovateľných plochých klávesov

Verzia modelu IntelliTM 

EK-3000 I Kombinácia displeja s dotykovou obrazovkou 640×480 a EK-3000 SN

EK-3000 FI Kombinácia displeja s dotykovou obrazovkou 640×480 a EK-3000 FS


