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A 085 Cashchube Light

Cashcube online pénztárgép billentyűzete:
A jövő billentyűzete. Egyetlen karcálló polikarbonát lap, amely az érintésre rezgéssel és
hanggal reagál. Ennek a szabadalmaztatott technológiának és méretének köszönhetően még
felhasználóbarátabb a kezelése. A Cashcube billentyűzete könnyen tisztítható, csepálló,
nincsenek mozgó alkatrészek, amelyek elromolhatnának. Az egyedi piktogrammok, illetve a
színek is a felhasználót szolgálják a kiszolgálás érdekében. A Cashcube online pénztárgép
billentyűzete nemcsak újdonság a piacon, hanem rendkívül praktikus is!
A cherry billentyűzettel szintén egyedi megoldást kínál a Cashcube online pénztárgép: akár 50
millió leütés kapacitással, terhelhetősséggel!
Cashcube Light jellemzői:
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- egyszerű papírbefűzés (egy tekercses hőpapír, gyors elhelyezéssel)
- Nagyon gyors, nagyteljesítményű nyomtató
- Könnyű kezelés (nagy gombok, piktogrammok, nagy feliratok)
- Széleskörű csatlakozási lehetőségek: 3db USB port, kasszafiók, mérleg, vonalkódolvasó,
külső vevőkijelző, bankterminál, számítógép - online és offline PLU kezelés
Cashcube Light nyomtatója:
- Egyszerű papírbefűzés,
- 57mm-es hőpapír
- Magas nyomtatási sebesség: 80mm/másodperc sebességgel
- Papírvégérzékelők: a papír kifogyását jelzik
Cashcube Light billentyűzet:
- 48db billentyű
- Állítható funkciók
- Ergonómikus kialakítás
- Nagy méretű gombok, nagy felirattal és piktogrammal
- Könnyen tisztítható
- Cseppálló
Cashcube Light csatlakoztatási lehetőségei:
- Vonalkódolvasó USB porton: árucikk kezeléséhez
- Számítógépes csatlakozás USB porton: PLU-k offline és online kezeléséhez
- Kasszafiók csatlakozó: szinte kötelező tartozéka az online pénztárgépnek!
- Bankkártya terminál: gyors és hatékony kártyás fizetéshez
- Külső vevőkijelző: eldugott helyen lévő pénztárgéphez a vásárló tájékoztatására
- Mérlegfunkciók kezelése: közvetlenül a mérlegről történő adatkommunikáció
Cashcube Light kijelzője:
- 4 soros, 16 karakter/sor
- LCD háttérvilágítás, kék színben
- Jól látható vevő oldali, egy soros kijelző
Cashcube Light PC kapcsolat
- Áruforgalmi rendszerekhez csatlakoztatható: PLU kezelés
- Vonalkódolvasóval társult értékesítés és egyben készletkezelés!
Cashcube Light PLU kezelés:
- 10000 db PLU kezelése
- 100 árucsoport gyűjtő
- 16 karakteres tételmegnevezés
- Fix és nyílt áras PLU-k
- Egytételes PLU
- PLU-hoz rendelés: név, vonalkód, egységár, gyűjtő vagy ÁFA kategória
- külön göngyöleg kezelése
- PLU nyilvántartás, jelentés
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- Mérlegkezelés PLU-hoz: súlymérés, automatikus árkiszorzás
Cashcube Light fizetési módok:
- Hitelkártya, Bankkártya
- Utalvány (név meghatározható)
- Készpénz: Euró vagy Forint
- Vegyes fizetési módok (bankkártya + kp, kp + utalvány, stb)
- Visszajáró számítás
Cashcube Light programozhatóság:
- Fejléc formázható
- Lábléc, reklámszöveg programozható, formázható
- 20db Pénztáros kezelése (név és jelszó)
- maximális kedvezmény / felár %-ban meghatározható
- Jelentések jelszóval védhetőek
- Utalványok (több is) tetszőlegesen programozhatóak
- Euró / Forint árfolyamkezelés
Cashcube Light felügyeleti jelentések:
- Napi és időszaki forgalmi jelentések, zárások
- Gyűjtő lekérdezések
- ÁFA jelentés, részletes ÁFA jelentés
- Pénztáros kezelő jelentés, zárás
- Készlet - forgalom kimutatás
- Pénztárjelentés forintban és euróban
- PLU jelentések
Cashcube Light ÁFA nyilvántartás:
- Előírt 5db ÁFA kulcs (előírás esetén 10-ig bővíthető)
- Napi időszaki ÁFA lekérdezhető

Műszaki adatok:
Pénztárgép típusa engedély szerint: CashCube /Magyar/ pénztárgép
Pénztárgép forgalmazója: LA Pénztárgép Kft.
Pénztárgép gyártója: Tekinvest Holding Kft.
Adóügyi Ellenőrző Egység gyártója: Tekinvest Holding Kft.
Választható mobilszolgáltató: TELEKOM
MKEH engedély száma: A085
Méret (szélesség x mélység x magasság) milliméterben: 377*200*144
Tömege (kg): 1,7 kg
Nyomtató típusa, nyomtatási módja: Hőnyomtató
Nyomtatás sebessége sor/másodpercben: 15
Soronkénti nyomtatott karakterek száma: 12*24 pixel, 32 karakter
Papírméret (szélesség (mm) x hosszúság (m)): 57 mm/ 80 méter
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Akkumulátoros működés időtartam és/vagy bizonylatok száma: PLU-k száma: 20.000
Kezelhető pénztárosok száma: 20 fő
Tétel puffer mérete: n.a.
Funkció billentyűk száma: 48 billentyű / 10 közvetlen gyűjtő / 21 értékesítési közvetlen funkció
Számítógépes program PLU feltöltés kezeléséhez (igen/nem; ingyenes/opcionálisan
megvásárolható): Igen és ingyenes
Külső csatlakozások felsorolása: Fizikai :3 db USB A, 1 db USB AB,1 db RS232, 1
kasszanyitó, Tápfesz 24V antenna csatlakozó. Rátehető: Vonalkód olvasó, OTP fizető terminál,
ERSTE fizető terminál, Mérleg, PC , kassza 9V,
Elektronikus másolat készítése (igen/nem/opcionális): nem
Pénztárgép szoftver frissíthetősége: Távolról NAV-on keresztül
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