
Odpowiedź 
na Twoje potrzeby
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Dystrybutor:

Dodatkowo w ofercie:

DPP-250 DPP-350 DPP-450DPP-255 

Drukarki mobilne

oraz 
metkownice, drukarki termiczne i termotransferowe, wagi elektroniczne, 

mobilne terminale mPOS, materiały eksploatacyjne.
 y Kopia elektroniczna: Tak, karta micro SD/SDHC
 y Wyświetlacz operatora: LCD graficzny, 3 x 22 znaki, podświetlany
 y Wyświetlacz klienta: LCD graficzny, 2 x 16 znaków, podświetlany
 y Złącza: 4 - współpraca z komputerem (RS-232), wagą elektroniczną,  

(RS-232), czytnikiem kodów kreskowych (RS-232), szufladą kasową (RJ11)
 y Baza towarowa: 2600 PLU
 y Maksymalna długość nazwy towaru: 30 znaków
 y Klawisze szybkiej sprzedaży: 12 (6 x 2 poziomy)
 y Akumulator: Li-Ion, 2 Ah
 y Mechanizm drukujący: Epson M-T173H
 y Papier: termiczny, szerokość 57 mm, długość 40 m
 y System wymiany papieru: „Wrzuć i Pracuj”
 y Temperatura pracy: od 0°C do +45°C
 y Wymiary: 69 mm (W), 168 mm (S), 243 mm (G)
 y Waga: 0,55 kg
 y Opcje: Bluetooth, nakładka ochronna klawiatury, program DSS2 do 

programowania kas fiskalnych

 Nabywcy
na paragonie

Bluetooth* Gwarancji 
na pamięć 
fiskalną**

Kopia
elektroniczna

Euro 57 mm
40 m

Rozwiązania dla gastronomii i handlu

iSPOS 195 Amon 15PHioPOS PLUSV5e

Z-6070

Czytniki kodów kreskowych

Z-3100 Z-3190BTZ-3151  Z-3172 Plus

Szuflady kasowe

HS-240B HS-330A HS-410AHS-170A

DATECS-POLSKA Sp. z o. o.    
ul. Jutrzenki 27, 02-230 Warszawa, tel. +48 (22) 868-10-51/52

www.datecs.pl, handel@datecs.pl

*     opcja
**   pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów okresowych



 y Kopia papierowa: Tak
 y Wyświetlacz operatora: LCD graficzny, 3 x 22 znaki, podświetlany
 y Wyświetlacz klienta: LCD graficzny, 2 x 16 znaków, podświetlany
 y Złącza: 4 - współpraca z komputerem (RS-232), wagą elektroniczną,  

(RS-232), czytnikiem kodów kreskowych (RS-232), szufladą kasową (RJ11) 
 y Baza towarowa: 2600 PLU 
 y Maksymalna długość nazwy towaru: 30 znaków 
 y Klawisze szybkiej sprzedaży: 12 (6 x 2 poziomy) 
 y Akumulator: Li-Ion, 2 Ah 
 y Mechanizm drukujący: Epson M-T173H 
 y Papier: termiczny, szerokość 28 mm, długość 20 m 
 y System wymiany papieru: „Wrzuć i Pracuj” 
 y Temperatura pracy: od 0°C do +45°C
 y Wymiary: 92 mm (W), 168 mm (S), 243 mm (G)
 y Waga: 0,55 kg
 y Opcje: Bluetooth, nakładka ochronna klawiatury, program DSS2 do 

programowania kas fiskalnych

 y Kopia papierowa: Tak
 y Wyświetlacz operatora: LCD graficzny, 2 x 16 znaków, podświetlany 
 y Wyświetlacz klienta: LCD graficzny, 2 x 16 znaków 
 y Złącza: 1 - współpraca z komputerem (mini USB), wagą elektroniczną (mini 

USB), czytnikiem kodów kreskowych (mini USB), szufladą kasową (mini USB) 
 y Baza towarowa: 2600 PLU 
 y Maksymalna długość nazwy towaru: 30 znaków 
 y Klawisze szybkiej sprzedaży: 6 (3 x 2 poziomy) 
 y Akumulator: Li-Ion, 2 Ah 
 y Mechanizm drukujący: Citizen® MLT-289 
 y Papier: termiczny, szerokość 28 mm, długość 20 m 
 y System wymiany papieru: „Wrzuć i Pracuj” 
 y Temperatura pracy: od -5°C do +45°C
 y Wymiary: 90 mm (W), 88 mm (S), 216 mm (G)
 y Waga: 0,54 kg
 y Opcje: Bluetooth, pokrowiec, zasilacz samochodowy, program DSS2 do 

programowania kas fiskalnych

 y Kopia elektroniczna: Tak, karta micro SD/SDHC
 y Wyświetlacz operatora: LCD graficzny, 2 x 16 znaków, podświetlany
 y Wyświetlacz klienta: LCD graficzny, 2 x 16 znaków
 y Złącza: 1 - współpraca z komputerem (mini USB), wagą elektroniczną (mini 

USB), czytnikiem kodów kreskowych (mini USB), szufladą kasową (mini USB)
 y Baza towarowa: 2600 PLU
 y Maksymalna długość nazwy towaru: 30 znaków
 y Klawisze szybkiej sprzedaży: 6 (3 x 2 poziomy)
 y Akumulator: Li-Ion, 2 Ah
 y Mechanizm drukujący: Citizen® MLT-289
 y Papier: termiczny, szerokość 57 mm, długość 40 m
 y System wymiany papieru: „Wrzuć i Pracuj”
 y Temperatura pracy: od -5°C do +45°C
 y Wymiary: 66 mm (W), 88 mm (S), 216 mm (G)
 y Waga: 0,525 kg
 y Opcje: Bluetooth, etui skórzane, pokrowiec, zasilacz samochodowy, program 

DSS2 do programowania kas fiskalnych

Semi Plus Maluch Plus Maluch E.ko

 Nabywcy
na paragonie

Bluetooth* Gwarancji 
na pamięć 
fiskalną**

Kopia
papierowa

Euro 28 mm
20 m

 Nabywcy
na paragonie

Bluetooth* Gwarancji 
na pamięć 
fiskalną**

Kopia
papierowa

Euro 28 mm
20 m

 Nabywcy
na paragonie

Bluetooth* Gwarancji 
na pamięć 
fiskalną**

Kopia
elektroniczna

Euro 57 mm
40 m


