Maloobchodní pokladny
Ceník registračních pokladen pro maloobchod platný od 6. října 2016

Pokladna QMP CR 50

Pokladna QMP CR 18
Tiskárna 57mm termo EasyLoad 20ř/sec
Podsvícený grafický displej 128 x64 px (obsluha i zákazník)
Snadné programování softwarem Qprog
Volitelné finanční zprávy, zprávy obsluhy
Port USB pro komunikaci pomocí moderních PC bez portu RS232
Elektronický journal
Oprava chyby, storno, refundace
Plně programovatelná klávesnice
Kopie účtu, možnost vypnutí tisku účtu
Integrovaná čtečka microSD karet pro EJ (bez karty)
Připojení PC, modemu, digitální váhy
Přehled prodaných položek
Cizí měny, automatický přepočet
Tréninkový mód, 8 obsluh
100 skupin zboží, 10 oddělení
max. 10000 PLU
2 cenové hladiny, 2 cizí měny
Grafické logo
Provedení - barva černá

Tiskárna 57mm termo EasyLoad 20ř/sec
Podsvícený grafický displej 192x32 px (obsluha i zákazník)
Snadné programování softwarem Qprog
Volitelné finanční zprávy, zprávy obsluhy
Přehled prodaných položek
Elektronický journal 20000 řádků
Programovatelné přirážky a slevy
Oprava chyby, storno, refundace
Plně programovatelná klávesnice
Kopie účtu, možnost vypnutí tisku účtu
Grafické logo
Připojení PC, modemu, digitální váhy
Port USB pro komunikaci pomocí moderních PC bez portu RS232
Cizí měny, automatický přepočet
Tréninkový mód, 8 obsluh
100 skupin zboží, 10 oddělení
max. 10000 PLU
2 cenové hladiny, 2 cizí měny
Provedení - barva černá

Bez pokladní zásuvky
Připraveno pro EET - cena EET modulu 2500 bez DPH

Pokladní zásuvka
Připraveno pro EET - cena EET modulu 2500 bez DPH

cena Kč

6.744,-

vč.DPH

8.161,-

cena Kč

7.116,-

vč.DPH

8.611,-

Pokladna serie CR 18 je moderní pomocník pro Vaše podnikání.
Moderní design, progresivní modulární systém, příznivá cena,
špičková německá kvalita a jednoduché programování dávají
pokladnám série CR 18 vynikající předpoklady stát se Vaším
spolehlivým partnerem v podnikání.

Pokladna serie CR 50 je flexibilní pomocník pro Vaše podnikání.
Moderní design, progresivní modulární systém, příznivá cena,
špičková německá kvalita a jednoduché programování dávají
pokladnám série CR 50 vynikající předpoklady stát se Vaším
spolehlivým partnerem v podnikání.

Doplňky:
Pokladní zásuvka E3336 9V: 1118,- bez DPH

.

Pokladna CHD 3050 EET
8 prodejních oddělení, až 5000 PLU.
Šíře účtenky 57 mm.
RS232, Ethernet, SD karta, WiFi.
34 kláves, 5ř displej, 1x 9D zák. displej
Volitelně baterie
5 000 PLU
8 skupin
20 pokladních
Grafické logo na účtence
Hlavička účtenky: 7 řádků
Počet kláves na klávesnici: 34
Elektronický žurnál

Pokladna QMP CR 2044 + EET box
Klávesnice tlačítková 64 kláves
Termotiskárna šířky 1x57mm EasyLoad
Grafický podsvícený displej obsluhy a zákazníka
Snadné programování softwarem Qprog
Cenové hladiny s využitím pro různé časové akce a slevy
Připojení digitální váhy, modemu, kuchyňských tiskáren
2 porty RS232, 1 x USB s možností rozšíření
Evidence prodeje na stoly, pokoje a zákaznické účty 3x10000 účtů
Programovatelné finanční zprávy
Elektronický journal (kopie účtenek)
Kopie účtu, možnost vypnutí tisku účtu
Grafické logo u termotiskárny
100 skupin zboží, 55000 PLU
Připojení počítače, scanneru
16 obsluh, tréninkový mód
Paměť 4MB
Připraveno pro EET
Pokladní zásuvka 5/8 RJ11 9V

Bez pokladní zásuvky
Připraveno pro EET

Připraveno pro EET - cena EET modulu 2500 bez DPH
cena Kč

7.780,-

vč.DPH

9.414,-

"Menší, ale spolehlivá pokladna, která navzdory svým
kompaktním rozměrům poskytuje stejné funkce jako standardní
registrační pokladna. Tento model je vhodný také k trhovému
prodeji, protože je možné, aby byl napájen akumulátorem.
Doplňky
Přídavný akumulátor: 798,- bez DPH
Pokladní zásuvka malá: 1.350,- bez DPH
Pokladní zásuvka velká: 2.080,- bez DPH

cena Kč

15.687,-

vč.DPH

18.982,-

Pokladna serie QMP 2000 je moderní flexibilní pomocník pro Vaše
podnikání. Nový software pokladen umožňuje dokonalé
přizpůsobení pokladny v podstatě jakémukoliv požadavku
zákazníka. Za velmi příznivou cenu získáte pokladnu s
nadstandardními funkcemi.
Moderní design, progresivní modulární systém, příznivá cena,
špičková německá kvalita a jednoduché programování dávají
pokladnám vynikající předpoklady stát se Vaším spolehlivým
partnerem v podnikání.

Restaurační pokladny
Ceník registračních pokladen pro restaurace platný od 6. října 2016

Registrační pokladna QMP 2244
Klávesnice 128 kláves plochá, odolná proti vlhkosti
Termotiskárna šířky 1x57mm EasyLoad
Volitelně pokladní zásuvka 5/8 RJ11 9V
Přepínání funkcí pomocí tlačítka R-Z-X-M-P
Grafický podsvícený displej obsluhy a zákazníka
Snadné programování softwarem Qprog
Připojení počítače, scanneru, digitální váhy, kuchyňských tiskáren
2 porty RS232, 1 x USB s možností rozšíření
Evidence prodeje na stoly, pokoje a zákaznické účty 3x10000 účtů
Programovatelné finanční zprávy, zprávy obsluhy
Elektronický journal (kopie účtenek)
Kopie účtu, možnost vypnutí tisku účtu
Grafické logo u termotiskárny
Cenové hladiny
100 skupin zboží, 10 oddělení, 55000 PLU
Paměť 4MB
16 obsluh, tréninkový mód
Plně programovatelná klávesnice
Programovatelné slevy, cizí měny
Provedení - barva černá
Připraveno pro EET - cena EET modulu 2500 bez DPH
cena Kč

13.675,-

vč.DPH

16.547,-

Qtouch 8 Black tiskárna 57mm, Lan
Barevný dotykový LCD displej 8“ , plně programovatelný
Integrovaná Termotiskárna 57mm se stříhem
Stejné programování jako u pokladen série QMP
Maximálně 50 000 PLU, 100 skupin zboží, prodej v cizí měně
Evidence prodeje na stoly, pokoje a zákaznické účty
Grafické rozložení stolů v provozovně - vytvoření až 8 schémat
Zákaznický systém / karty pro slevy - evidence až 10000 zákazníků
Možnost připojení externí tiskárny účtů a kuchyňských tiskáren
2 porty RS232 - počítače, scanneru, váhy, kuchyňské tiskárny
Síťové připojení a komunikace na pozadí přes LAN ETHERNET
Možnost využití stávající instalace počítačové sítě TCP/IP
Sdílení stolů, obsluh a položek v síti pokladen
Možnost využití tiskáren (sdílení) u všech pokladen v síti
Elektronický journal až 1 000 000 řádků
USB Port pro programování, zálohování
Možnost připojení loggeru
Bez pokladní zásuvky

Připraveno pro EET - cena EET licence 2000 bez DPH
cena

19.444,-

vč.DPH

23.528,-

Moderní design, progresivní modulární systém, příznivá cena,
špičková německá kvalita a jednoduché programování dávají
pokladnám série QMP 2000 vynikající předpoklady stát se Vaším
spolehlivým partnerem v podnikání. Pokladna je moderní flexibilní
pomocník pro Vaše podnikání. Nový software pokladen umožňuje
dokonalé přizpůsobení pokladny v podstatě jakémukoliv
požadavku zákazníka. Za velmi příznivou cenu získáte
restaurační pokladnu s nadstandardními funkcemi.

Jednoduché intuitivní ovládání, volba funkcí podle představ
uživatele, přehledný dotykový displej, volitelně integrovaná termální
tiskárna. Hardware na bázi PC bez pohyblivých součástí, jádro
Linux, instalovaný pokladní software QMP a systém ovládání
umožňuje dokonalé přizpůsobení pokladny a minimalizuje dobu
potřebnou pro zaškolení obsluhy. Velmi rychlá pokladna konkurující
pokladnám typu PC POS s RAM diskem a integrovaným portem
LAN, určená především pro menší restaurace, kavárny, provozovny
služeb, butiky.

Qtouch 12 RSRS, Lan, Dallas

LYNX POS 20" Conto Max Win10

Barevný dotykový LCD displej 12“ , plně programovatelný
Integrovaný grafický displej pro zákazníka
Maximálně 50 000 PLU, 100 skupin zboží, prodej v cizí měně
Evidence prodeje na stoly, pokoje a zákaznické účty
Grafické rozložení stolů v provozovně - vytvoření až 8 schémat
Zákaznický systém / karty pro slevy - evidence až 10000 zákazníků
Možnost připojení externí tiskárny účtů a kuchyňských tiskáren
2porty RS232-připojení tiskáren, PC, scanneru, váhy
Síťové připojení a komunikace na pozadí přes LAN ETHERNET
Sdílení stolů, obsluh a položek v síti pokladen
Možnost využití tiskáren (sdílení) u všech pokladen v síti
Elektronický journal až 1 000 000 řádků
Možnost připojení paměti na kopie účtenek
99 cenových hladin
Bez integrované tiskárny
Bez pokladní zásuvky

Snadné vyhledávání položek
Uživatelsky definovatelné zobrazení
Interaktivní displej
Neomezené PLU, skupiny zboží, rozšířené prodejní funkce
Snadné dělení a rozúčtování účtů - operace se stoly
Síťový provoz, přístup k informacím z více míst
Zákaznické účty, stoly, pokoje
Programovatelné přehledy prodejů
Evidence a zobrazení stavů skladu online
Průvodce platbou pro snadné rozúčtování
Platby v cizích měnách
Systém evidence stolů
Zákaznický systém slev a benefitů
Připojení na skladový software
Conto Sklad, Money S3, Pohoda
Podpora pro mobilní terminál

Připraveno pro EET - cena EET licence 2000 bez DPH

Připraveno pro EET

cena Kč

34.950,-

vč.DPH

42.290,-

Pokladna nové série Q-Touch Pro 12 je moderní flexibilní
pomocník pro Vaše podnikání. Vyberte si sami ty vlastnosti, které
vyhovují zrovna Vám. Nový systém ovládání pokladny umožňuje
dokonalé přizpůsobení pokladny v podstatě jakémukoliv
požadavku zákazníka. Minimalizuje dobu potřebnou pro zaškolení
obsluhy. Za velmi příznivou cenu získáte restaurační pokladnu s
nadstandardními funkcemi.

cena

21.990,-

vč.DPH

26.608,-

Dotykový AllInOne POS systém s dotykovým displejem, tiskárnou
účtenek EPSON, operačním systémem Windows 10 a moderním
výkonným pokladním software Conto Max. Vhodný pro restaurace
a obchody s více pokladními místy, které vyžadují evidenci skladu
a práci se zákazníkem (zákaznické slevové karty).

