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 • Memorie fi scală 
• Bon şi jurnal
• Alimentare de rezervă
• Afi şaj client integrat
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A500

А500 este o casă de marcat electronică fi scală destinată 
magazinelor medii şi mari. Poate lucra în mod „Comerţ 
cu amănuntul” (funcţii de depozit, emite facturi) şi mod 
„Restaurant” (separarea comenzilor de bar şi bucătărie, 
rapoarte ale meselor deschise). Are posibilitatea de a 
programa 2100 articole şi până la 70 conturi clienţi. Este 
oferită în două variante: bon + rolă jurnal pe hartie şi bon 
+ rolă jurnal electronică. A500 are până la trei interfeţe 
incluse, destinate lucrului cu calculator, cititor de cod 
de bare şi cântar electronic. Acest model se poate in-
tegra perfect cu produsul soft ELTRADE “Detelina”, 
oferind cea mai solidă si sigură metodă de administrare 
a spaţiilor comerciale, cum ar fi  magazinele şi restau-
rantele. Designul intern al A500 permite folosirea rolelor 
cu diametru mare si - în acest mod - este evitată schim-
barea frecventa a consumabilelor.

 Aplicaţii

• Trei interfeţe RS232
• Interfaţă GPRS (optional)
• Soft ‘Detelina’ pentru administrarea magazinelor şi   
  restaurantelor
• Conexiune calculator
• Conexiune cititor de cod de bare
• Conexiune cântar electronic
• Conexiune sertar de bani

 Posibilităţi de comunicare

• 2 100 articole
• Până la 10 departamente, 10 grupuri
• Dimensiuni: 310/ 225/ 110 mm, 2.200 kg
• Alimentare:
  - AC 220 V
  - Pachet baterii Ni-MH 6V/1.5 Ah (opţional)
  - Acumulator Li-ion (opţional)
• Temperatură de funcţionare: (0)°С ~ (+45)°С
• Viteză de tipărire: 28 mm/s
• Consumabile: rolă hârtie termică
  28 + 28 mm/ 17 m, ø 40 or 57 mm/ 13 m, ø 40

 Caracteristici tehnice

• Tipărire ‘Logo’
• Emite facturi
• Lucrează în mod ‘Calculator’
• Lucrează în mod ‘Imprimantă fi scală’
• Lucrează în mod ‘Restaurant’
  - Până la 70 mese deschise
  - Separarea comenzilor de bar şi bucătărie
  - 30 operatori lucrand în acelaşi timp
  - 1545 articole
  - 50 articole într-o masă deschisă 
• Funcţie integrată de control al stocului
• Închidere automată după o perioadă programabilă de    
  timp
• Posibilitatea introducerii preţului în momentul vânzării
• Tipareşte rapoartele cu sau fără golire

 Caracteristici funcţionale

• Emite rapoarte după articole, casieri, rulaj de bani, 
  taxe, grupuri, ore, departamente, cantităţi disponibile, 
  mese deschise
• Înştiinţare când contractul de service expiră
• Oferă refacerea memoriei operaţionale


