Markeeta Mini

vše v jednom zařízení, nic nemusíte připojovat, přenosná, výdrž až 24 hodin na jedno nabití, nabíjecí
kolébka - pokud je v ní zařízení položeno, automaticky se dobíjí, obrazovka 5,5" na výšku, připojení
přes 3G nebo WiFi, integrovaná termotiskárna 58mm, Rozlišení 540 x 960, Bluetooth, micro USB

5 949,- bez DPH

7 198,- s DPH

Quorion QMP 18 včetně EET boxu

Tiskárna 58mm 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

9 500,- bez DPH

11 495,- s DPH

Quorion Qtouch 8 + EET Licence

Moderní design, progresivní modulární systém, příznivá cena, špičková německá kvalita a jednoduché
programování dávají pokladnám vynikající předpoklady stát se Vaším spolehlivým partnerem v
podnikání. Barevný dotykový LCD displej 8“, plně programovatelný s vnořenými menu, Displej
zákazníka - volitelné příslušenství, lze dokoupit samostatně, Integrovaná Termotiskárna 57mm se
střihem, 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

11 400,- + 2 450,- bez DPH

13 794,- + 2965,- EET s DPH

Quorion QMP 2044 + EET Box

Klávesnice tlačítková 64 kláves, Termotiskárna šířky 1x57mm EasyLoad, 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, modemu, kuchyňských
tiskáren, 2 porty RS232, 1 x USB s možností rozšíření, Paměť 4MB, Volitelně síťové připojení a
komunikace na pozadí přes LAN ETHERNET, Síťové zprávy pro přehled o celkovém prodeji,
Programovatelné finanční zprávy, zprávy obsluhy, přehled prodaných položek, Elektronický journal
(kopie účtenek), Kopie účtu, možnost vypnutí tisku účtu, Grafické logo u termotiskárny, Cenové
hladiny s využitím pro různé časové akce a slevy

14 700,- + 2700,- bez DPH

17 787,- + 3 267,- EET s DPH

Oživení a zprovoznění eet zařízení
Bez dodávky připojení k internetu WIA 899,Stávající zákazník WIA

499,-

Nový zákazník WIA

499,-

Ceny oživení a zprovoznění eet zařízení jsou v Kč,- vč DPH

