
SAM4S NR-270 ONLINE PÉNZTÁRGÉP 
 

A Sam4s NR-270 Online New egy strapabíró és könnyen kezelhető pénztárgép, melyet a 

legnagyobb forgalmú üzletek számára is ajánlunk. A készülék a több mint húszezer 

példányban értékesített ER-260-as mobil adatkommunikációra képes új változata, és legalább 

annyira megbízható, mint a sikeres elődmodell. 

Jelentősen csökkentheti a várakozási időt üzletében egy NR-270-es pénztárgép 

segítségével és úgy gondoljuk, hogy kedvelni is fogja a Sam4s készülékét, hiszen.  

  

MEGFELEL A LEGÚJABB KÖVETELMÉNYEKNEK 

A Sam4s NR-270 Online New megfelel a legújabb előírásoknak, forgalmazását 

Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékes főosztálya jóváhagyta A172 

engedélyszámon. Minden online pénztárgép használatra kötelezett számára kitűnő 

megoldás, de azoknak kiváltképp, akik nem bánnak kesztyűs kézzel a pénztárgéppel. 

HALKAN DOLGOZIK 

A pénztárgép a magyar ABC karaktereit megjeleníteni képes, alfanumerikus 

kijelzőkkel van felszerelve, melyeken akár reklámok, vagy a kezelést segítő üzenetek 

is futtathatóak. Könnyen olvasható nyugtáit halkan és nagy sebességgel készíti el, a 

szalag pedig néhány mozdulattal cserélhető benne. 

  

MINDENRE EMLÉKSZIK 

A 270-es a többi pénztárgépünkhöz hasonlóan alkalmas az üzletek forgalmát 

bemutató részletes jelentések elkészítésére; a NAV-nak küldött adatait egy USB 

kulcsra mentve a számítógépükön is ellenőrizhetik a felhasználói. A készüléket 

harminc eladó használhatja saját azonosítóval, a memóriájában pedig több mint 1100 

árucikk és 15 azonnal előhívható gyűjtő gomb rögzíthető.  

  

 



HELYTÁLL A PÖRGŐS ÜZLETEKBEN 

Az NR-270-es a nagyobb méretű modelljeink közé tartozik, logikus 

billentyűzetkiosztása megkönnyíti a kezelését. Kifejezetten ajánljuk azoknak, akik 

idegenkednek a számológép méretű, és azokhoz hasonló megjelenésű kasszáktól, de 

bármilyen kereskedés, így a jelentős forgalmú üzletek számára is jó választás lehet. 

  

CSEPPÁLLÓ BILLENTYŰZETTEL ÉS Kiterjesztett GARANCIÁVAL IS 
MEGRENDELHETŐ 

A készüléket a hagyományos, nyomógombos mellett könnyen tisztítható lapos 

billentyűzettel és az előírtnál két évvel hosszabb, összesen három éves garanciával is 

megvásárolhatja a cégünktől. 
 

JELLEMZŐK 

Kijelző: a magyar ABC betűinek a kezelésére képes beépített vevő oldali és kezelői 
kijelzők 

Billentyűzet: nyomógomb változtatható feliratokkal vagy lapos, cseppálló kivitelben 

Nyomtató: közvetlen hőnyomtatás 57,5 mm széles tekercsekre, egyszerűsített 
papírbefűzés  

Csatlakoztatási lehetőségek: USB az AEE mentéshez  

Gyűjtők árucikkek és azonosítók száma: 15 gyűjtő, 1157 árucikk és 30 külön 
azonosítható eladó 

Méretek: szélesség: 325 mm, mélység: 350 mm, magasság: 145 mm, súly: 7,40 kg 

 


	MEGFELEL A LEGÚJABB KÖVETELMÉNYEKNEK
	HALKAN DOLGOZIK
	MINDENRE EMLÉKSZIK
	HELYTÁLL A PÖRGŐS ÜZLETEKBEN
	CSEPPÁLLÓ BILLENTYŰZETTEL ÉS Kiterjesztett GARANCIÁVAL IS MEGRENDELHETŐ

