
MICRA SENTO M ONLINE PÉNZTÁRGÉP 

 

TERMÉKLEÍRÁS 

A SENTO kis és közepes kereskedelmi vagy szolgáltató vállalkozásoknak dedikált 

rendkívül modern pénztárgép, mely rendelkezik a számlák elektronikus hordozóra (SD 

kártya) történő másolását támogató funkcióval. A kicsi, praktikus pénztárgép olyan 

fejlett technológiát és funkcionalitást rejt magában, melyekkel eddig csak a nagy 

rendszerpénztárak rendelkeztek. Mindez alaposan letesztelt, kiváló minőségű 

alegységekkel párosul. A kategóriáját tekintve rendkívül nagy áruadatbázisnak, az 

árucikkek precíz megnevezésének, a számítógéppel való online kommunikációnak 

valamint a számos kommunikációs portnak (többek között RS232 és USB portok, akár 

hostként is) köszönhetően akár közepes kereskedelmi egységekben is páratlanul 

fejlett eladási rendszert hozhatunk létre. 

 

SPECIFIKÁCIÓ 

- Vonalkódos értékesítés, 16 000 PLU.  

- PC, mint kiterjesztett cikktörzs memória használata. 

- Korlátlan PLU kezelése PC -vel.  

- Vonalkódolvasó, mérleg, bankkártya olvasó, aktív pénztárgép fiók 

csatlakoztatási lehetőség 

- Elektronikus nyugta másolat 

- Akkumulátoros működés (2000 nyugta) 

AMIT HANGSÚLYOZNI ÉRDEMES 

- Az első magyar tanúsítvánnyal rendelkező pénztárgép. 

- Az első pénztárgépek, melyeket ténylegesen telepítettek Magyarországon. 

- Számlák elektronikus másolata. 

 



A PÉNZTÁRGÉP ELŐNYEI  

1. Kiváló minőségű alegységek.  

2. Grafikus kijelzők.  

3. Számos valutanem kiszolgálása.  

4. Hozzáférési jogok széleskörű meghatározása. 

5. Hűségprogramok kezelésének támogatása. 

6. Microsoft tanúsítvánnyal ellátott USB. 

7. Raktárállapot ellenőrzése. 

8. A pénztáros munkáját monitorozó online puffer.  

9. Gyorseladás gombok definiálása. 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK  

PLU szám: 16000  

Pénztárosok száma: 16 

Árucikk gyűjtők száma: – 

Csatolt árucikkek: 0 

NYOMTATÓ MECHANIZMUS 

Fajtája: termikus 

Típusa: Fujitsu  

Nyomtatási sebesség: 16 sor/ másodperc 

Papírszélesség/hossz: 57/60m 



BILLENTYŰZET 
Fajtája: alfanumerikus, programozható, cherry  

Billentyűk száma: 33 

Gyorseladás billentyűk száma, Gyorseladás gombok vagy funkcionális billentyűk 

száma: 14 (28 kombináció) + 10 gyorseladás módban 

KIJELZŐK 

Eladóoldali kijelző    grafikus LCD háttérvilágítással, 132×32 pixel, kék 4×22  

Vevőoldali kijelző    grafikus LCD háttérvilágítással, 132×32 pixel, kék 4×22 

Portok 

Portok: 1xRS232, 1xUSB AEE-hez, 1xUSB Host  

Külső eszközökkel való együttműködés    számítógép, RS232/USB, leolvasó, RS232, 

USB olvasó, mérleg, modem, EFT terminál, megrendelés nyomtató, monitoring.  

TÁPELLÁTÁS 
Hálózati 230V 24V 1, 25A 

Másodlagos áramforrás: 6V 3Ah 

Alternatív 

MÉRETEK  

- Szélesség x mélység x magasság (mm): 299x212x100 

- Súly: 1, 8 kg  
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