SE-S400-S, SE-S3000
SE-C450 , SE-C3500

Selkeä näyttö sekä käyttäjälle,
että asiakkaalle
Tyylikäs kassapääte isolla 10 rivin LCD-näytöllä

Tyylikäs muotoilu ja uusimmat toiminnot tehostavat yrityksesi toimintaa
Monirivinen näyttö helpottaa käyttöä ja ylläpitoa.
Tyylikäs muotoilu on osa yrityksesi imagoa.
Monipuoliset näytön toiminnot
Toiminnallinen 10 rivin LCD-näyttö

Käännettävä asiakasnäyttö

Tyylikäs muotoilu

Monirivinäyttö tehostaa ja helpottaa
niin myyntitapahtumaa kuin ohjelmointia. Näytön kulma on säädettävissä. Näytössä oleva taustavalo
mahdollistaa käytön myös hämärässä.

Alfa-numeerinen asiakasnäyttö takaa selkeän näkyvyyden
asiakkaalle ja luo luotettavuuden tunteen liiketoiminnastasi.

Tyylikäs muotoilu täydentää myymäläsi
sisustusta.

Ohjelmointinäyttö (myös suomenkielisenä)

Iso säädettävä
(korkeus ja suunta)
asiakasnäyttö

Iso ja selkeä LCD-näyttö

Kaikkiin myymälöihin

Kohonäppäin mallit

Ravintoloille ja kahviloille

Yhdistelmänäppäimistö-mallit

SES-400-S

SE-S3000

SE-C450

SE-C3500

<1 kirjoitin>
<pieni kassalaatikko (5 kolikkoa/3 seteliä)>

<2 kirjoitinta (kuitti ja kontrolli erikseen)>
<Iso kassalaatikko (8 kolikkoa/4 seteliä)>

<1 kirjoitin>
<iso kassalaatikko (8 kolikkoa/4 seteliä)>

<2 kirjoitinta (kuitti ja kontrolli erikseen)>
<Iso kassalaatikko (8 kolikkoa/4 seteliä)>

Älykäs ja helppo ylläpito myös PC:llä

Hiljainen ja nopea lämpökirjoitin

Oma graafinen logo tai esiasennettu logo saadaan
tulostumaan kassakuittiin

Antimikrobinen näppäimistö

Casion PCR ohjelmistolla voit halutessasi muokata
kassapäätteen ohjelmaa helposti. Ohjelma siirretään
kassalle käyttäen SD-muistikorttia.

SE-sarjan kirjoitin on nopea ja hiljainen.
Se sopii mainosti myymälään jossa hiljaisuus on tärkeä.
Nopea tulostus takaa miellyttävän rahastustapahtuman.

Tietojen tallennus SD-muistikortille

Helppo kuitti/kontrollinauhan vaihto

Käyttöohje ohjelman sisällä

Voit tallettaa myynnit, ohjelmat ja kontrollinauhat
helposti (myös automaattisesti) SD-muistikortille. Voit
selata CSV muotoisia tiedostoja PC:llä silloin kuin haluat.

Kuitti/kontrollinauhan vaihto on nopea ja helppo tehdä
drop-in periaatteella.

Käyttö-, ohjelmointi-, raporttiohjeita voit tulostaa
suoraan kassakoneen kuitille.

Antimikrobinen näppäimistö vähentää bakteerien
leviämistä. Etenkin ravintola-alalla hygienia on
tärkeää.

Muita ominaisuuksia:
- 50 pääryhmää
- 200 tuoteryhmää

- 3.000 PLU tuotetta

- 3.000 EAN viivakoodituotetta
- 50 myyjää
- 4 verokantaa (alv)
- pöytämyynti rivikohtaisella erittelyllä
- pv, kk ja vuosiraportit

Liitännät lisälaitteille

Maksupääteliitäntä (lisälaite) lähimaksuominaisuudella

• SE-S400-S, 25 ryhmää näppäimistöllä
• SE-S3000, 30 ryhmää näppäimistöllä
• SE-C450 ja SE-C3500, 72 ryhmää näppäimistöllä

• PLU, EAN, myyjät, tunnit,
vain yksi taso

• SE-S3000 ja SE-C3500 7.000 PLU tuotetta

Maksupääteliitäntä (Nets) siirtää
loppusumman suoraan maksupäätteeseen. Kuitti tulostuu
kassapäätteestä.
Nets maksupäätteet edustavat
viimeisintä tekniikkaa sisältäen
mm. lähimaksuominaisuuden
(NFC).

- Nets maksupääte
- HHS-15/HHS-20 viivakoodinlukija

Sd-muistikorttipaikka

Tekniset tiedot
Malli

SE-S400-S

SE-S3000

SE-C450

SE-C3500

Väri

Hopea

Hopea

Musta

Musta

Kohonäppäimistö

Kohonäppäimistö

Näppäimistö
Näyttö

Käyttäjä

Säädettävä LCD näyttö taustavalolla, 10 riviä, 26 merkkiä/rivi

Asiakas

LCD näyttö, 2 riviä (summa ja teksti), nostettava ja käännettävä
1

Määrä
Kirjoitin

2

Tulostus
menetelmä

Lämpötulostus

Nopeus

14 riviä/s (max.)

Kuittirullan
leveys
3 000

Kassalaatikko

Pieni

2

7 000

3 000

7 000

Iso

2 kpl AA paristoa / Muistinsuojaus 12 kk (25 °C), paristojen vaihto vuoden välein

RS-232 COM portteja

2
100V–240V

Virtalähde

AC 220V–240V~0,26 A / 110V~0,4 A

Virrankulutus
Käyttölämpötila

0 – 40 °C

Käyttökosteus

10–90% RH

Mitat ja paino
(L x S x K)

1

58 mm +0/-1 mm x 80 o

PLU tuotteita

Muistinsuojaus

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Koho ja tasanäppäimistö Koho ja tasanäppäimistö

330 x 360 x 204 mm/7 kg

Jälleenmyyjä:

400 x 450 x 220 mm/14 kg
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