
SAM4S NR-440 ONLINE PÉNZTÁRGÉP 
 

Az NR-440 a Sam4s egyik legfejlettebb pénztárgépe. A fokozott igénybevétel mellett 

is megbízhatóan működő készüléket a koreai gyártó nagy forgalmú üzletek számára 

tervezte, de minden olyan kereskedelmi vállalkozás számára jó választás lehet, ahol 

fontos a vevők kiszolgálásának magas színvonala és az áruforgalom átláthatósága. 

Ez a masszív felépítésű, strapabíró pénztárgép igazán hatékonyabbá teheti a 

termékeinek az értékesítését, hiszen… 

 

VILLÁMGYORS 

Az NR-440 a legnagyobb nyomtatási sebességű pénztárgépünk. A nyugtákat egy 

csendes hőnyomtató segítségével készíti el, melynek a fenntartási költsége rendkívül 

alacsony. 

  

TÁJÉKOZTATJA A VEVŐKET 

A készülék használata a vásárlók bizalmát is növelheti, mivel jól olvasható és 

forgatható vevőoldali kijelzője képes az összes, a fogyasztó számára fontos információ 

hatékony megjelenítésére. 

  

VALÓS IDŐBEN TOVÁBBÍTJA A FORGALMI ADATOKAT 

A Sam4s csúcsmodellje személyi számítógépekhez kapcsolva is üzemeltethető. Egy 

PC-hez kötött 440-es segítségével valós időben követheti nyomon az árukészlet 

alakulását és korlátlan számú árucikkel dolgozhat. 

  

HASZNÁLHATÓ MÉRLEGGEL ÉS VONALKÓDOLVASÓVAL 

A készülék felhasználási területeit megsokszorozza, hogy digitális mérleg, 

vonalkódolvasó és bankkártya terminál is csatlakoztatható hozzá. 



  

TREZOR FUNKCIÓS KASSZÁVAL IS RENDELHETŐ 

A pénztárgépünk számos régebbi kassza irányítására alkalmas, de megvásárolható a 

Sam4s elnyűhetetlen, fém kasszafiókjával is, melynek az elrendezése szabadon 

variálható. 

  

ÉS HÁROM ÉVES GARANCIA IS VÁLASZTHATÓ HOZZÁ 

A készüléket az előírtnál két évvel hosszabb, összesen három éves jótállással is 

megvásárolhatja tőlünk. 

 

JELLEMZŐK 

Kijelző: a magyar ABC betűinek a kezelésére képes kijelzők, a vevőoldali kijelzője 

kihúzható és forgatható 

Billentyűzet: nyomógomb változtatható feliratokkal  

Nyomtató: kimagasló sebességű hőnyomtatás 57,5 mm széles tekercsekre, 

egyszerűsített papírbefűzés  

Csatlakoztatási lehetőségek: számítógép (a forgalmi adatok valós idejű továbbítására 

is képes) digitális mérleg (Cas ER és Aclas PS1 típusok), vonalkódolvasó, bankkártya 

terminál, USB kulcs az AEE mentéshez  

Gyűjtők árucikkek és azonosítók száma: akár 1200 árucikk, 12 gyűjtő és 30 külön 

azonosítható eladó 

Méretek: szélesség: 400 mm, mélység: 450 mm, magasság: 226 mm, súly: 14,50 kg 
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