
ÖN SZERINT MILYEN AZ IDEÁLIS PÉNZTÁRGÉP?

Olcsó, de megbízható, jó minőségű?  Olcsó: 39.900,- + ÁFA
Jó: 5 év* garanciával!

Tudja az EURÓT az APEH legújabb 
előírása szerint? 

Tudja: nem kell majd kidobnia az 
Euró bevezetésekor, a gép Eurós 
üzemmódú, megfelel az APEH 
erre vonatkozó legújabb 
előírásainak.

Csendes?  Igen: 2 hangtalan hőnyomtató.

Gyors?  50mm/sec, állítható sebesség, jól 
olvasható, kiváló nyomtatási kép.

Könnyen kezelhető? 
Igen: funkcióit, kezelését 
vásárláskor negyed óra alatt 
elsajátíthatja (utána az érthető, 
részletes – ábrákkal is magyarázó – 
kezelői utasításból puskázhat…)

KEREKÍT? Tudja a kerekítést, hogy 
ne kelljen számolnia minden nyugtánál, 

vagy alkalmazottja esténként a hiányt 
ne a lefelé kerekítésre fogja…

(Sok kicsi sokra megy: napi 100 Ft 
„hiány” több tízezer forint évente!)


Igen: a gép kerekíti minden 
nyugta összegének utolsó 
számjegyét 0 vagy 5 forintra. 

Szkennerrel is használható? 
Igen: vonalkódolvasót is 
csatlakoztathat a géphez 
(3000 PLU), így gyorsan 
dolgozhat, és nem téveszt árat.

Gyakori az áramkimaradás, vagy 
olyan helyen használja, ahol 

bizonytalan az elektromos hálózat? 
Igen: áramszünet esetén még kb. 
300 nyugta kiadható a beépíthető 
akkumulátor** jóvoltából – ez 
akár egy napi forgalom lehet!

 

A válasz: ACLAS CRD-88BF ! 
* A jótállási jegy feltételei szerint.
** Az akkumulátor opcionális tartozék: beépítését kérje a vásárlás helyén a szakembertől!

Importőr és APEH által regisztrált forgalmazó:  COMMATEC KFT 
16 év pénztárgépes tapasztalatával, 60.000 elégedett ügyfél referenciájával!



Íme a CommaTEC friss APEH engedélyes 
ACLAS CRD-88BF pénztárgépe!

 A képen látható fiók és vonalkódolvasó külön megvásárolható, opcionális tartozékok.

Típus: ACLAS CRD-88BF,   APEH engedélyszám: 738  (2008)
Méret: 31 cm széles,  37 cm hosszú, 13 cm magas (fiók nélkül)
Tömeg: 2,45 kg  (fiók és akku nélkül)
Nyomtató: 2 db 57,5 mm széles hőnyomtató 
Kijelzők: 2 db háttérvilágításos LCD (6 karakter + 8 számjegy) 
Hálózati adapter: AC 230V / 50Hz  (0,8A)  >>  DC 7V / 2A 
Fizetési módok: készpénz (Ft és Euró), csekk (utalvány), hitel (bankkártya)
... továbbá: 8 gyűjtő, 3000 PLU (egységár),  4 kezelő   

Aki Önt helyben kiszolgálja:  
3-féle opcionális fiókból választhat! 
A legnagyobb, ún. „Eurós fiók” 16-féle 
bankjegyet és 8-féle érmét tud tárolni. 
A fiókokat és a vonalkódolvasót
keresse a helyi szakszerviznél!

A pénztárgéphez PM rendeletben 
előírt minőségű hőpapírt szintén a helyi szerviznél tudja megvásárolni!


