
Kies de gepaste kleur 
voor uw zaak

www.casio-europe.com/nl/ecr
www.casio-b2b.com/ecr/be-nl
www.facebook.com/CasioCashRegistersInternational
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Duidelijk leesbaar LCD scherm
Het grote LCD scherm biedt een uitstekende leesbaarheid voor de winkel
bedienden en de klanten om de verkoopstransacties te volgen.

Stille thermische printer
SE-G1 kasregisters zijn de eerste in hun categorie om uitgerust te zijn met
een thermische printer, die geluidloos werkt en een attractieve afdruk
heeft. Drop-in papier plaatsing is eenvoudig.

Multigebruik vak
Een multigebruik vak houdt het kasregister netjes.

Ontworpen voor snelle setup
De TAX PGM toets maakt het makkelijk om het btw percentage en 
de huidige datum en uur in te voeren via een interactief menu.
De gebruiksvriendelijkheid laat u toe om snel het kasregister in gebruik 
te nemen.

Maximum 999 PLUs
Tot 999 artikelnummers (PLUs) maken deze kasregisters geschikt voor
winkels met een ruime variëteit aan artikels.

Personalisatie van het ticket
De gegevens van de zaak op het ticket plaatsen.

Milieuvriendelijk
Eco-bewust product, met compacte vorm, en het gebruik van 
recycleerbaar materiaal voor het kasregister en de verpakking.

Anti-bacterieel toetsenbord
Anti-bacterieel toetsenbord met ISO 22196 standaard.

Andere functies
� Journaal of ticket printing selectie
� Batterij backup voor geheugen bescherming 
(Batterijen zijn niet inbegrepen)

� Drie betalingswijzen (cash, kaart, cheque)
� Bespaar papier door het verkoopsresultaat te tonen op het scherm
� Gebruiksvriendelijke rekentoestel functie
� Eenvoudig wisselen van programma’s
� Meerdere rapporten

Technische specificaties

Klantendisplay

Multigebruik vak 5 kleuren met kleine lade

Bediendendisplay

De nieuwe kleurrijke SE-G1 kasregisters ondersteunen de creatieve design van uw zaak.

Aantal departementen 24 departementen (8 departementstoetsen x 3 niveaus)

Aantal PLUs 999

Gegevens opslaan 2 alcaline batterijen type AA (niet bijgeleverd) 

Scherm (LCD)
Bedrag 8 cijfers (nul onderdrukt); Departement/PLU
Nr.; Aantal herhalingen; Totaal/Terug te geven bedrag

Printer Thermische printer / Printsnelheid: 3,5 lijnen/sec.

Elektrisch verbruik
In gebruik:          0,1A

Niet in gebruik: 0,012A

Papier rol thermisch 58 mm +0/-1 mm - Max. Ø 8O mm

Milieuvriendelijk
Omgevings-temperatuur: 0°C tot 40°C

Vochtigheidsgraad: 10 % tot 90 %

Afmetingen
Met kleine lade: 167 mm (H) x 326 mm (B) x 345 mm (D)

Met grote lade: 180 mm (H) x 410 mm (B) x 450 mm (D)

Gewicht ~ 3,5 kg met kleine lade - 7,0 kg met grote lade

Kies uit een grote selectie van kleuren, die past bij de 
uitstraling van uw zaak.

Ook beschikbaar met een grote geldlade, die acht
munten en vier bankbiljetten bevat. 
Deze versie is enkel verkrijgbaar in witte 
en zwarte kleur

SE-G1-MB


