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Registrační pokladna pro EET Daisy eXpert SX – 5.555,- s DPH 

Registrační pokladna Daisy eXpert SX je mobilní přenosná pokladna s LCD displejem a 
numerickou klávesnicí. Je vhodná zejména pro malé obchody, mobilní prodej, kurýrní 
služby nebo například i obsluhu parkoviště. 

Registrační pokladna eXpert SX je mobilní přenosná pokladna s LCD displejem a 
numerickou klávesnicí. Vyrobena přímo pro EET. Ovládání je velice jednoduché, 
podobné jako na běžné kalkulačce s více funkcemi. Pokladna je vhodná pro všechny 
typy podnikání, jakou jsou malé obchody, kadeřnictví, kurýrní služby a podobně. 

Zařízení dále vyniká jednoduchým systémem pro vkládání papíru, ergonomickou 
klávesnicí s tlačítky ze silikonu a velkým grafickým displejem pro prodavače i pro 
zákazníka. 

Samozřejmostí je možnost připojení k internetu pomocí micro SIM karty  pro níž je zde 
připravený slot. S tímto zařízením dodáváme datovou SIM kartu na 1rok zdarma v síti 
Vodafone nebo T-mobil. Možnost prodloužení. 

Pokud potřebujete k pokladně připojit externí zařízení, jako je čtečka čárového kódu 
nebo  váha, pak můžete využít dva standardní konektory typu RS232. Pro komunikaci s 
PC  nechybí ani USB.  

Vzhledem ke kompaktnosti, rozměrům, vestavěnému 3G GPRS a dlouhotrvajícímu 
provozu (díky výměnné Ni-MH baterii) patří tato registrační pokladna k nejoblíbenějším 
na našem trhu. 

Datová SIM karta na 1rok zdarma v síti Vodafone nebo T-mobil. Možnost prodloužení 

Základní parametry: 
Bez měsíčních paušálů 
Vestavěná micro SIM karta 
Jednoduché zakládání papíru 
Rychlá termální tiskárna – 10tis. položek 
50 skupin zboží 
20 prodavačů 
4 skupiny DPH 
Příjem a výdej hotovosti 
Nastavení práv obsluhy 
Tisk: 32 znaků/řádek 
Rychlost tisku: 12 řádků/sec 
Typ displeje (obsluha): LCD, rozlišení displeje 132/48px 
Typ displeje (zákazník): LCD, rozlišení displeje 132/24px 
Baterie: výměnná Ni-MH 
Uživatelské porty: 2x RS232 komunikační porty pro skener a váhu, 1x USB pro 
komunikaci s PC Napájení: 7,5V/3,3A/47-63Hz (Externí Adapter) 
Provozní teplota: -15°C do 45°C 
Vestavěný 3G GPRS modem 
El. žurnál na SD kartu 
Rozměry: 225 x 109 x 70 mm 
Hmotnost: 550 g 

Spotřební materiál: 
Termální papír 
Šířka roličky papíru: 57mm 
Max. průměr roličky: 40 mm 
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