Cenník platný od:
01. marca 2013
Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Euro 50TEF Cash

€ 232,50

€ 279,00

bez DPH

s DPH

Euro 50 Cash je špeciálne vyvinutá fiskálna pokladnica pre evidenciu úhrad faktúr. Je to ideálne riešenie
pre podnikateľov, ktorí sú povinní evidovať tržby za úhrady faktúr v hotovosti. Počet tovarovcýh položiek 10, počet tovarových skupín - 2, počet znakov v názve PLU - 24, rýchlosť tlače - 12 riadkov/sekundu,
šírka pásky 1x57 mm, rozhranie USB

Euro 50T

€ 307,50

€ 369,00

bez DPH

s DPH

Pokladnica určená hlavne pre menšie prevádzky a mobilný predaj, parkoviská, holičstvá, požičovne,
fitness centrá, … počet tovarových položiek - 2000, počet tovarových skupín - 20, rýchlosť tlače - 12
riadkov/sekundu, šírka pásky 1x28 mm, počet znakov PLU - 18, rozhranie - USB, rozhranie na váhy,
scanner - RS-232 (voliteľné)

Euro 50TE

€ 324,17

€ 389,00

bez DPH

s DPH

Pokladnica určená hlavne pre menšie prevádzky a mobilný predaj, parkoviská, holičstvá, požičovne,
fitness centrá, … počet tovarových položiek - 2000, počet tovarových skupín - 20, rýchlosť tlače - 12
riadkov/sekundu, šírka pásky 1x57 mm, počet znakov PLU - 24, rozhranie - USB, rozhranie na váhy,
scanner - RS-232 (voliteľné)

Euro 100T

€ 357,50

€ 429,00

bez DPH

s DPH

Euro-100 prichádza s vyšším výkonom a dobrými možnosťami pripojenia vhodná pre menšie pultové
prevádzky, butiky, papiernictvá, pohostinstvá, kaviarne, … počet tovarových položiek - 1500, počet
tovarových skupín - 10, rýchlosť tlače - 11 riadkov/sekundu, šírka pásky 1x28 mm, počet znakov PLU 18, rozhranie - USB, RS-232

Euro 200TX

€ 465,83

€ 559,00

bez DPH

s DPH

Pokladnica, ktorá ponúka spoľahlivé riešenie a myslí na budúcnosť s nadštandardnými možnosťami
pripojenia externých zariadení, ktoré šetria čas a náklady. Počet tovarových položiek: 2.400-10.000,
počet tovarových skupín - 30, rýchlosť tlače - 11 riadkov/sekundu, šírka pásky 1x38 mm, počet znakov
PLU - 24, rozhranie - USB, RS-232, RS-485, PS2

Euro 200TE

€ 482,50

€ 579,00

bez DPH

s DPH

Pokladnica, ktorá ponúka spoľahlivé riešenie a myslí na budúcnosť s nadštandardnými možnosťami
pripojenia externých zariadení, ktoré šetria čas a náklady. Počet tovarových položiek: 2.400-10.000,
počet tovarových skupín - 30, rýchlosť tlače - 11 riadkov/sekundu, šírka pásky 1x57 mm, počet znakov
PLU - 24, rozhranie - USB, RS-232, RS-485, PS2

Euro 500TE

€ 457,50

€ 549,00

bez DPH

s DPH

Prenosná pokladnica s nízkou hmotnosťou a kompaktnými rozmerami, určená najmä pre malé
samoobslužné predajne, ambulatný predaj, trhoviská, trafiky, novinové stánky, ... počet tovarových
položiek: 2.100-10.000, počet tovarových skupín - 30, rýchlosť tlače - 18 riadkov/sekundu, šírka pásky
1x38 mm, počet znakov PLU - 14, rozhranie - 2xRS-232, PS2

Euro 500TX

€ 474,17

€ 569,00

bez DPH

s DPH

Prenosná pokladnica s nízkou hmotnosťou a kompaktnými rozmerami, určená najmä pre malé
samoobslužné predajne, ambulatný predaj, trhoviská, trafiky, novinové stánky, ... počet tovarových
položiek: 2.400-5.400, počet tovarových skupín - 30, rýchlosť tlače - 10 riadkov/sekundu, šírka pásky
1x57 mm, počet znakov PLU - 14, rozhranie - 2xRS-232, PS2

Euro 2100TE

€ 607,50

€ 729,00

bez DPH

s DPH

Pokladnica určená pre všetkých moderných obchodníkov so špičkovými technológiami vhodná pre
drogérie, obchody s textilom, supermarkety, bary, malé reštaurácie, ... počet tovarových položiek:
18.000, počet tovarových skupín - 30, rýchlosť tlače - 20 riadkov/sekundu, šírka pásky 1x57 mm, počet
znakov PLU - 20, rozhranie - USB, RS-232, RS-485

Euro 150 Flexy

€ 398,33

€ 478,00

bez DPH

s DPH

Nová fiškálna pokladnica s extrémne jednoduchou obsluhou a údržbou. Má odolnú a plne
programovateľnú klávesnicu. Počet tovarových položiek: 2.000, počet tovarových skupín - 20, rýchlosť
tlače 15 riadkov/sekundu, šírka pásky 1x57mm, počet znakov PLU - 18, komunikačné rozhrania USB,
RS-232, podpora SD karty a úhrady faktúr, nepodporuje OnLine predaj

Quorion CR-21

€ 274,17

€ 329,00

bez DPH

s DPH

Pokladnica určená pre pultový predaj, prevádzky služieb, tržnice, novinové stánky, kaviarne, cukrárne.
Doporučená kadencia predaja - 100 dokladov denne. Počet tovarových položiek(PLU): 10 000, počet
tovarových skupín(DPT): 100, počet znakov PLU: 24, šírka pásky 1x57 mm, rýchlosť tlače: 20
riadkov/sekundu, rozhrania: USB, 2xRS232, RJ11, alfanumerický LCD display

Elcom 500FP

€ 382,50

€ 459,00

bez DPH

s DPH

Atraktívny dizajn, vysoká kvalita, spoľahlivosť a prijateľná cena, jednoduché ovládanie, ľahká a
kompaktná, možnosť pripojenia ext. zariadení. Rýchlosť tlače 11 riad./s., šírka pásky 57mm, rozhranie
RS232, ext. klávesnica, zabudovaný akumulátor, pevný displej účtujúceho aj zákazníka.

Elcom LK-T20 FP

€ 490,83

€ 589,00

bez DPH

s DPH

Spoľahlivé a inteligentné riešenie na tlač pokl. dokladov, rýchla dostupnosť náhradných dielov,
certifikovaná podľa zákona 289 / 2008 Z. z. Rýchlosť tlače až 150 mm /s., automat. odstrihnutie
pokladničného dokladu, tlač čiarových kódov, USB/RS232, šírka pásky 80mm, podpora SK znakov,
možnosť zmeny pozície displeja, interná klávesnica, slot pre pamäťovú SD kartu

Bixolon SRP–350 FP

€ 532,50

€ 639,00

bez DPH

s DPH

Výkonná fiškálna termo tlačiareň s jednoduchým ovládaním, moderný dizajn, certifikovaná podľa zákona
289/2008 Z. z., rýchla tlač. - 47 riad./s., rozhranie USB, RS232, podpora SK znakov, šírka pásky 80mm, možnosť zmeny pozície displeja, interná klávesnica, slot pre pamäťovú SD kartu.

Epson TM-T88 FP

€ 590,83

€ 709,00

bez DPH

s DPH

Certifikovaná fiškálna thermo tlačiareň, je svojim funkčnými vlastnosťami vhodná aj pre väčšie obchodné
prevádzky, nízka spotreba, možnosť farebnej tlače, renomovaná značka. Šírka pásky 80mm, podpora
SD karty, interná klávesnica, komunikačné rozhranie USB, RS-232

Elcom LK-D30 FP

€ 482,50

€ 579,00

bez DPH

s DPH

Vďaka kombinácii funkčných vlastností a technického vybavenia prináša fiskálna tlačiareň EFox - M Elcom LK-D30 FP spoľahlivé riešenie fiskálneho zariadenia pre každú prevádzku. Cenovo
najvýhodnejšia tlačiareň. Metóda tlače: ihličková matica (9 ihličiek), 5 riadkov/sekundu, šírka pásky 76
mm, ukladanie žurnálu na SD kartu, rozhranie USB, RS-232

Bixolon SRP-275 FP

€ 532,50

€ 639,00

bez DPH

s DPH

Tieto dizajnovo atraktívne fiskálne tlačiarne svojim majiteľom ponúkajú kvalitné a spoľahlivé funkcie pre
pohodlnejšie účtovanie a chod prevádzky. Cenovo prijateľné riešenie vo viacerých farebných
vyhotoveniach. Metóda tlače: ihličková matica (9 ihličiek), 3 riadky/sekundu, šírka pásky 76 mm,
ukladanie žurnálu na SD kartu, rozhranie USB, RS-232

Epson TM-U220 FP

€ 590,83

€ 709,00

bez DPH

s DPH

Odolná a spoľahlivá ihličková tlačiareň, jednoduchá obsluha, certifikovaná podľa zákona 289 / 2008 Z.
z., prehľadný alfanumerický LCD displej, kompaktné rozmery. Počet ihličiek - 9, rýchlosť tlače - 6 riad./s,
rozhranie USB, RS232, šírka pásky - 76mm, podpora SK znakov, možnosť zmeny pozície displeja,
interná klávesnica, slot pre pamäťovú SD kartu.
Všetky ceny uvedené v cenníku nie sú záväzné, vyhradzujeme si právo zmeniť ich bez predchádzajúceho upozornenia.

