
Moderní a ergonomický 
design pro dokonalé sladění 
s vaší provozovnou

Komfortní a rychlá výměna 
pásky prostřednictvím drop-in 
systému

Dobře čitelný podsvícený 
displej pro zákazníka 
a účtujícího

Široké možnosti připojení
externích zařízení

Jednoduché programování
pokladny prostřednictvím
intuitivního menu

Programovatelná klávesnice
s vyměnitelnými nápisy

Odolná klávesnice pro 
pohodlné účtování

Zařízení obsahuje 
integrovanou interní paměť 

Variabilní
    pokladní
         řešení

slovenský výrobek



Platební 
terminál

Baterie s napájecím 
modulem

Peněžní zásuvka
Skener

Digitální váha

Připojení k PC 
pomocí USB

Design fiskální pokladny Euro-150i 
Flexy zvýrazní moderní vzhled vaší 
provozovny v očích vašich zákazní-
ků. Její obsluha a údržba je snadná. 
Zaškolení vašich zaměstnanců bude 
rychlé a účtování zvládnou bez zbyteč-
ných chyb. Pohodlné účtování zaručí 
odolná programovatelná klávesnice. 
Výměna pásky je rychlá a nezpůsobí 
dlouhé řady nervózních zákazníků. K 
informovanosti zákazníka o nákupu 
přispívá přehledný a čitelný displej. 
Nespornou výhodou je možnost do-
časného zálohování elektronického 
žurnálu na SD kartu, která je součástí 
standardního balení. Tato fiskální po-
kladna podporuje připojení externích 
zařízení potřebných pro efektivní úč-
tování. 

Kompaktní programovatelná pokladna s širokým využitím

Služby, kadeřnictví,
kosmetické salony

Tržnice,prodejny s dárko-
vými předměty,bufety

Řeznictví, potraviny,
zelinářství...

Prodejny obuvi, butiky,
knihkupectví...

Euro-150i Flexy je svými vynikajícími vlastnostmi, rozměry a celkovým vzhledem ideálním řešením jaké můžete na trhu najít za 
opravdu rozumnou cenu.

 

V informačním letáku jsou použity ilustrační 
obrázky. Vlastnosti a parametry uvedené v 
tomto letáku se mohou změnit a nepředsta-
vují závazek ze strany společnosti ELCOM.
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Váš prodejce:

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

Technické parametry Euro–150i Flexy
Počet položek zboží 2 000 – 10 000
Počet skupin zboží 20
Počet pokladníků 10
Počet úrovní DPH 7
Počet znaků v názvu PLU 42
Textové logo max. 9 řádků 
Počet znaků v řádku loga 42
Ukládací paměť eMMC type (min. 4GB)
Uzávěrky denní, přehledové, intervalové, PLU, DPT, 
Displej účtujícího alfanumerický, 2 × 16 znaků
Displej zákazníka 10 - místný LCD
Klavesnice programovatelná, 39 kláves
Úsporný režim ano
Tiskárna
Termo tiskárna Seiko LPTZ-245
Průměrná rychlost tisku 15 řádků / s
Termo páska 57/50/17mm
Zdroj napájení
Adaptér 100-240 V / 9V DC, 3A
Spotřeba energie Max. 27W
Akumulátor volitelný
Komunikační rozhraní
I/O porty USB (OTG), RS-232 (volitelný), Peněžní zásuvka 
Komunikace LAN, WiFi, 3G, GPRS
Konektivita

Peněžní zásuvka, váhy, barcode skener, platební terminál. Ano (záleží od I/O portů)


