Serie QMP premium
Q Touch
NOVÁ GENERACE POKLADEN S DOTYKOVOU
OBRAZOVKOU

Jednoduché intuitivní ovládání, volba funkcí podle svých
představ, přehledný displej a moderní vzhled - to je QTouch! Vyberte si
sami ty vlastnosti, které vyhovují zrovna Vám. Osvědčený software
pokladen série QMP umožňuje dokonalé přizpůsobení pokladny.
Minimální doba zaškolení obsluhy!!
Autorizovaný prodejce:
Petr Hošek , Na Záboří 25 , Pardubice
Tel : 466 260 354 , Mobil : 608 860 606
www.pokladnyvahy.cz , E-mail : pokladnyvahy@seznam.cz
Číslo servisního střediska : A0056

Série QMP QTouch

Váš efektivní pomocník
do restaurace a bistra

Externí tiskárna účtů není v sestavě
VERZE ČERNÁ A ŠEDÁ

Integrovaná karta TCP/IP a displej zákazníka
Procesor
Displej obsluhy
Displej zákazníka
Kompakt flash disk
Interface
_
Fiskální paměť
Síťová komunikace
Rozměry
Váha
Tiskárna
Zámek číšníka
Zásuvka volitelná
Klíče

32 bit 233 Mhz
10“LCD antireflexní
Alfanum 2x20 znaků
integrovaný
32 Mb
4 standard RS 232
2 pokladní zásuvka
Externí v tiskárně
10/100 base T
270x230x230
5 kg
Externí
Volitelný čipový - Dallas,.
5 x mince, 8x bankovky
Standard 3 klíče
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Jednoduché programování softwarem Qprog
Volitelné finanční zprávy, zprávy obsluhy
Přehled prodaných položek - 4 periody
Elektronický journal max 1 mil. řádků
Programovatelné přirážky a slevy
Oprava chyby, storno, refundace
Plně programovatelná klávesnice
Kopie účtu, možnost vypnutí tisku účtu
Grafické logo u termotiskárny
Připojení PC, modemu, digitální váhy
Cizí měny, automatický přepočet
Tréninkový mód, 999 obsluh
999 skupin zboží ,250 oddělení
1000 PLU max. 50000 PLU
8 cenové hladiny,8 hladin klávesnice
8 DPH, volitelná pokladní zásuvka
10 000 stolů, pokojů, převod položek

Pokladna nové série Q Touch je moderní flexibilní pomocník pro Vaše podnikání. Vyberte
si sami ty vlastnosti, které vyhovují zrovna Vám. Nový systém ovládání pokladny umožňuje
dokonalé přizpůsobení pokladny v podstatě jakémukoliv požadavku zákazníka. Minimalizuje
dobu potřebnou pro zaškolení obsluhy. Za velmi příznivou cenu získáte restaurační pokladnu
s nadstandardními funkcemi.

