
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία με έγκριση για υπαίθριες αγορές.  
Είναι συμβατή με τις νέες προδιαγραφές τους Υπουργείου για αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ μέσω 
ethernet ή GPRS modem. Διαθέτει θύρες διασύνδεσης με υπολογιστή, barcode scanner, card 
reader και ζυγαριά Elicom (2x serial, rs232, 2usb kai 1x ethernet). 
Η νέα ταμειακή DPS S-710 PLUS είναι γρήγορη και ποιοτική με εύκολη αλλαγή χαρτοταινίας και 
ένα χαρτί (το ιστορικό κρατιέται στην κάρτα SD). 

 Οθόνη: LCD 6 γραμμών με backlight 

 Μπαταρία: Αυτονομία για 1550 αποδείξεις/ανά πλήρη φόρτιση. 

 Επεξεργαστής: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU (120 MHz) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά ταμειακής μηχανής: 

 

 Επεξεργαστής: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU (120 MHz) 

 Θερμικός εκτυπωτής: (75 mm  ~20 γραμμές  / δευτερόλεπτο ), 32 χαρακτήρες / γραμμή 

 Flash memory chip:  on board 16 megabit 

 Οθόνη: (128Χ64 dots) 6 γραμμών, 6x18 χαρακτήρες 

 Μπαταρία: Lithium ion – 7,4,V   2,800 mAh 

 Θύρες: 2 XUSB, 2XSERIAL  RS232, 1 X ETHERNET 

 Κάρτα SD: 8 Giga 

 Τμήματα: 18 με 24 χαρακτήρες περιγραφή (9 άμεσα + 9 με Swift πλήκτρο) 

 Χειριστές: 16 με χρήση κωδικών  ασφαλείας  όταν αυτοί χρειάζονται   

 Κατηγορίες: 20 

 Πληκτρολόγιο: 34 πλήκτρων (πλήκτρο μετρητών διπλό μέγεθος) 

 15000 Είδη  και  38 χαρακτήρες περιγραφή για κάθε είδος, εύκολη διαχείριση, αλλαγή τιμών, πώληση 
με barcode scanner. 

 Αυτόματη προσαρμογή Χειμερινής – θερινής ώρας 

 Πώληση με αυτόματο υπολογισμό βάρους ή λίτρων για κάθε καταχώρηση 

 Ολικό backup προγραμματισμού 

 Ολική ακύρωση απόδειξης (πριν το κλείσιμο απόδειξης) 

 Επιλεκτική ακύρωση ειδών με επιλογή από την οθόνη με πλήκτρα  πάνω και κάτω  [-%] [ +%] (πριν 
το   κλείσιμο απόδειξης) 

 Αυτόματη ακύρωση ένα προς ένα όλων των  καταχωρημένων  ειδών  σε απόδειξη  (πριν το 
κλείσιμο  απόδειξης) 

 Επιλογή αλλαγής  τρόπου Καταχώρησης  πωλήσεων χωρίς να χρειάζεται εισαγωγή δεκαδικών όταν το 

ποσό  είναι ακέραιο 

 
Διαστάσεις: 17,8(Φ) Χ 28,2(Β) Χ 10 (Υ) cm 
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