
 
 

  
 

 

 

 

 

Ο LD 628 FISCAL είναι µια ευπροσάρµοστη, ευµετάβλητη  και µοντέρνα µονάδα σχεδιασµένη για «βαριά» 
χρήση, όπου η συνεχής λειτουργία και η αξιοπιστία είναι απαραίτητη. Περιλαµβάνει ένα διπλό θερµικό 
εκτυπωτή, (απόδειξη πελάτη &  ηµερολόγιο εφορίας), κατάλληλο για ένα απαιτητικό περιβάλλον λιανικής 
πώλησης και παράλληλα είναι ένα υψηλής τεχνολογίας φορολογικό ταµειακό σύστηµα σχεδιασµένο για 
λειτουργία τόσο σαν απλή ταµειακή µηχανή  αλλά και σαν φορολογικός εκτυπωτής συνδεδεµένος µε Η/Υ.  

Αποτελεί την ιδανική επιλογή όπου απαιτείται η χρήση  ηµερολογίου εφορίας, συνδυάζοντας πολλή καλή 
απόδοση και µεγάλη αξιοπιστία. Σχεδιάστηκε σε υψηλών προδιαγραφών πλατφόρµα, αρκετά ευέλικτη και 
ισχυρή ώστε να ανταποκριθεί στις σηµερινές ανάγκες των καταστηµάτων λιανικής. Χαρακτηρίζεται από 
ευκολία στον προγραµµατισµό και µεγάλη λειτουργικότητα, πλησιάζοντας εκείνη ενός µέσου POS 
συστήµατος, προστατεύοντας την επένδυσή σας για πολλά χρόνια! 

 

 

   Έως 10 χρήστες & 20 µεθόδους  
πληρωµής 

 Έως 200 Τµήµατα & 15.000 είδη 

 ∆υνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ 

 ∆ύο εκτυπωτές θερµικού τύπου (απόδειξης 
& ηµερολογίου)  

 Ταχύτητα εκτύπωσης 60mm / sec  

 Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα τοποθέτησης 
της χαρτοταινίας.  

 Αυτόµατο κόψιµο απόδειξης πελάτη 

  Πλάτος χαρτοταινίας 57mm 

 Υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία. 

  ∆υνατότητα προγραµµατισµού εικονιδίων 

 Σταθερή οθόνη χειριστή  φωτιζόµενη  

 2 γραµµών Χ 16 χαρακτήρες  

 Εξωτερική οθόνη πελάτη ( πύργος ) 2 
γραµµών Χ 16 χαρακτήρες . 

   Εξωτερικό πληκτρολόγιο 30 πλήκτρων  
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ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ: 

- Χρησιµοποιεί 2 θερµικές χαρτοταινίες 57mm για την 
έκδοση απόδειξης και ηµερολογίου  

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ: 

- ∆υο θερµικούς εκτυπωτές τύπου Fujitsu’s FTP-628. 
- Χρησιµοποιεί θερµικό χαρτί πλάτους 57mm. 
- 60mm/sec (15 γραµµές/sec) ταχύτητα εκτύπωσης 
- 32 χαρακτήρες / γραµµή. 
- Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα τοποθέτησης χαρτοταινίας. 
- Αυτόµατος κόπτης χαρτοταινίας . 
 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΘΟΝΗΣ: 

- Αλφαριθµητική, φωτιζόµενη οθόνη LCD 2 γραµµών x 16 
χαρακτήρες 

 

 

I/O ΘΥΡΕΣ: 

- RS-232 θύρα για PC/PoS Σύνδεση 
- RS-232 θύρα  για σύνδεση µε BARCODE READER 
- Θύρα  σύνδεσης µε πληκτρολόγιο 
- Θύρα σύνδεσης µε συρτάρι 
 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: 

- Μπορεί να συνδεθεί µε οποιοδήποτε  PoS/PC συστηµα 
που έχει  λογισµικό λιανικής 

 

 

ΕΙ∆Η, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ : 

- Έως 15000 είδη µε 20 χαρακτήρες για περιγραφή 
προϊόντων. 

- 200 Τµήµατα, 10 Χειριστές και 20 µέθοδοι πληρωµής για 
ταµείο, επιταγές, και πιστωτικές κάρτες, µε 
προγραµµατιζόµενα ονόµατα & και σε διάφορα νοµίσµατα. 

 
 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ: 

- Καθηµερινά σύνολα “X” Αναφορές. 
- Πλήρης έλεγχος συρταριού. 
- Πλήρης έλεγχος αποθέµατος. 
- Αναφορές πωλήσεων (Πωλήσεις ειδών, Εκπτώσεις/, 

Επιστροφή χρηµάτων, Ακυρώσεις αποδείξεων, 
Εισητηρίων, Κουπονιών, Έσοδα – Έξοδα ταµείου). 

- Καθηµερινή / Συνολική και ανά τµήµα αναφορές 
πωλήσεων. 

- Καθηµερινή Αναφορά Ταµείου. 
- Στατιστικές Αναφορές (Ωριαίες, Ηµερήσιες, Μηνιαίες). 
- PLU, DPT Πληρωµές, Εκπτώσεις/Αυξήσεις, Λίστες 

πελατών. 
- Περιοδική αναφορά Z-Αναφορές ανά ηµεροµηνία και 

αριθµό. 
 

 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙ: 

- Πληκτρολόγιο 30 πλήκτρων προγραµµατιζόµενο. 
- Ανθεκτικό συρτάρι 8 θέσεων κερµάτων + 8 

χαρτονοµισµάτων 
 

 
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

∆ιαστάσεις: 17 (Π) x 24 (Μ) x 26 (Υ) cm  
Βάρος: 2.5kg συσκευασµένο 
Θερµοκρασία Αποθήκευσης: -20

o
C ~ +60

o
C 

Θερµοκρασία Λειτουργίας : 0
o
C ~ 50

o
C 

Συνθήκες Υγρασίας : 10%~85% 
Τροφοδοσία:  PSU ~240 V (+/-10%), 60Hz/50Hz (+/-5%). 
 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΓΡΑΦΙΚΑ : 

- Μπορούν να «φορτωθούν» µέσω του PoS/PC 
 

 

 

 

 

 


