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Tangentbord och touchskärm i kombination
Inbyggd kvitto- och journalskrivare 2 banor 57 mm thermo
Tilltalande design som smälter in i alla miljöer
Stor tydlig pekskärm på 16 cm
Tangentbord som kan skräddarsys
Hanterar ditt kundregister
Anslutning till scanner, kassavåg, fristående printrar, mm
Ethernet LAN Nätverk

UP-820N är en modern kassaterminal, byggd med senaste teknologi. En kombination av tangentbord och pekskärm
optimerar flexibilitet, snabbhet och enkelt handhavande. UP-820N är den naturliga medhjälparen vid all kassahantering.
Byggbarheten är omfattande och du kan med trygghet låta din UP-820N växa i takt med din verksamhet. Hanterar du
artiklar med EAN-koder ansluter du enkelt en streckkodsscanner. I det frikostigt tilltagna interminnet kan du lägga upp
hela ditt artikelsortiment.UP-820N erbjuder ett intuitivt arbetssätt som gör kassaarbetet snabbt, korrekt och enkelt, med
minimal risk för felslag eller annat krångel. UP-UP-820N kan användas som ett fristående kassaregister. Är ditt behov
större kan flera terminaler byggas samman till ett omfattande kassasystem tillsammans med olika typer av skrivare,
kassalådor, betalterminaler eller annan utrustning för att bäst passa din verksamhet.

Display

Funktioner

• TFT färg LCD (cm): 26
• Storlek (dots): 480 x 240

• Standard varugrupper: 99
• Text storlek (siffror): 20
• Standard PLUs: 1.000
• Prishsift: 8
• EAN:
• Bordsfunktion:
• Gäst:
• Antal operatörer standard / maximum: 15/255
• Floating clerk system:
• Elektronisk journal:
• Omdirigerad utskrift:

Kunddisplay
• Tillval:
• 2 rader / 20 tecken:

Tangentbord
• Touch-skräm:

Skrivare
• Integrerat:

Tillval
• Externa printrar:
• Kassalåda:
• Dryckesdispenser:
• Scanner:
• PC-Kassasystem:
• Vågkoppling:

Tekniska specifikationer

LAN
• Ethernet TCP/IP 10 base/100:

• Mått (W x Dx H mm): 438 x 349 x 212
• Vikt (kg): 7.3
• Officiell nätspänning:
• Strömförbrukning (Watts): 67
• Arbetstemperatur (°C): 0 - 40
• Standard: 2.0 MB
• Max: 6.0 MB
• Flash minnes program:
• CPU: LSI

Portar
• Seriellport standard / maximum: 5/5
• 1 x Ethernet standard nätverk:
• 1 Magnetkortsläsare:

Tillbehör
• EMV Klass: Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan
produkten störa radiomottagning, i vilket fall användaren
kan behöva vidta motåtgärder.
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