Cenník tlačiarní eFT4000 / eFT5000
Základné informácie:
eKasa eFT4000 je FT4000 s chráneným dátovým úložiskom a tlačovým manažérom eKasa klient.
Pomocou existujúceho pripojenia počítača k internetu komunikuje so systémom e-Kasa zriadenom FR SR.
eKasa eFT5000 je ON-LINE tlačiareň s chráneným dátovým úložiskom a vstavaným programom eKasa klient,
Tlačiareň priamo komunikuje so systémom e-Kasa na FR SR.
eFT5000 môže komunikovať s nadradenou aplikáciou priamo, alebo pomocou tlačového manažéra.
Tlačiarne eKasa majú rovnaké chránené dátové úložisko a ovládajú sa rovnakým ESC sekvenciami.
Pre našich zákazníkov ponúkame jednoduché prerobenie existujúcej tlačiarne FT4000 na eFT4000.
Pri termotlačiarnach SRP350, TMT20, TMT88, TMH6000, TSP650 a RP300 stačí vymeniť fiskálnu pamäť za
chránené dátové úložisko, nahrať do matičnej dosky nový firmware a do počítača sa nainštaluje
tlačový manažér eKasa klient. Z pôvodnej fiskálnej tlačiarne sa stáva on-line eKasa eFT4000.
CENA
CHDU5000 STANDARD + SW eKasa klient
155 €
CHDU5000 MAX + SW eKasa klient

235 €

Pre prerobenie tlačiarne FT4000, ktorá nepodporuje tlač QR-kódu, ponúkame kit eFT4000.
Sú to tieto typy tlačiarní SRP275, TMU220, SP500, PP6800, OK085, TMH950 a HSP7000.
Z tlačiarne FT4000 sa použije pôvodná matičná doska - nahrá sa do nej nový firmware, zákaznícky displej
a do počítača sa nainštaluje tlačový manažér eKasa klient.
Treba dokúpiť chránené dátové úložisko CHDU5000 STANDARD alebo CHDU5000 MAX.
Kit eFT4000 pre tlačiarne FT4000, ktoré nepodporujú tlač QR kódu
Kit eFT4000/TMT20

– je nutné dokúpiť CHDU5000 STANDARD alebo MAX

CENA
177 €

Kit obsahuje tlačiareň EPSON TMT20
Kit eFT4000/SRP350.2 – je nutné dokúpiť CHDU5000 STANDARD alebo MAX

205 €

Kit obsahuje tlačiareň BIXOLON SRP350
Kit eFT4000/TMT88

– je nutné dokúpiť CHDU5000 STANDARD alebo MAX

273 €

Kit obsahuje tlačiareň EPSON TMT88
Kit eFT4000/TMH6000 – je nutné dokúpiť CHDU5000 STANDARD alebo MAX
Kit obsahuje tlačiareň EPSON TMH6000
termotlačiareň podľa výberu z tabuľky
Kit eFT4000 pozostáva

krabička
klávesnica
vnútorný kábel RS232
* neobsahuje chránené dátové úložisko CHDU5000 *
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

507 €

Tlačiareň eKasa eFT5000 komplet
Tlačiareň eFT5000/TMT20

CENA

– kompletná eKasa

495 €

Tlačiareň eFT5000/SRP350 – kompletná eKasa

523 €

Tlačiareň eFT5000/TMT88

– kompletná eKasa

591 €

Tlačiareň eFT5000/TMH6000 – kompletná eKasa

825 €

Tlačiareň eFT5000 pozostáva

termotlačiareň podľa výberu z tabuľky
chránené dátové úložisko CHDU5000 STANDARD
matičná doska FM5000
krabička
klávesnica
vnútorný kábel RS232

Pre majiteľov termotlačiarní EPSON TMT20, TMT88, TMH6000, BIXOLON SRP350, SRP350II, SRP350III
ponúkame kit eFT5000. Pomocou tohto kitu je možné prerobiť vymenované tlačiarne na eKasu eFT5000.

eKasa kit eFT5000 / neobsahuje termotlačiareň /
Kit eFT5000/TMT20

- bez tlačiarne EPSON TMT20

CENA
375 €

Kit eFT5000/SRP350 - bez tlačiarne BIXOLON SRP350

375 €

Kit eFT5000/TMT88

375 €

- bez tlačiarne EPSON TMT88

Kit eFT5000/TMH6000 - bez tlačiarne EPSON TMH6000
chránené dátové úložisko CHDU5000 STANDARD
matičná doska FM5000
Kit eFT5000 pozostáva
krabička
klávesnica
vnútorný kábel RS232
* Upozornenie: Kit eFT5000 je pripojiteľný iba k tlačiarni s RS232 rozhraním *
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

375 €

