
 

Екселліо EP-60 

чековий принтер 
 

Принтер Екселліо EP-60 – бюджетний чековий 

принтер з автоматичним різником паперу. 

Завдяки високій швидкості друку, високій 

роздільній здатності, малим габаритам та 

наявності автоматичного різника паперу 

принтер широко застосовується для 

автоматизації підприємств різних сфер 

діяльності 

Принтер може бути підключений до керуючого 

пристрою за інтерфейсами RS-232 та USB, 

підтримує підключення грошової скриньки, 

кухонного дзвінка.  

Дані принтери мають широкі функціональні 

можливості та використовується в чисельних 

сферах, а саме: роздрібна торгівля, готелі та 

ресторани, пасажирські та вантажні 

перевезення, інтернет-магазини, кур’єрська доставка, продаж квитків в транспорті, парковки, 

пошта та ін. 

Виробництво принтера «Екселліо EP-50» сертифіковане відповідно до стандартів ISO 

9001:2000, що гарантує контроль за всіма етапами цього процесу та належну якість продукції.  

 

Технічні особливості: 

 Механізм друку 
Механізм друку розроблений для роботи при помірних навантаженнях. Висока 
швидкість друку (150 мм/с) забезпечує швидке просування черги в години пік та сприяє 
покращенню обслуговування покупців. 
 

 Система “Easy-load” 
Система швидкої заміни чекової стрічки – дозволяє замінювати стрічку за лічені 
секунди, та не потребує спеціальної підготовки касирів. Зводить до мінімуму 
виникнення нештатних ситуацій пов’язаних з заміною стрічки. 
 

 Вертикальне та горизонтальне розташування 
Для зручності користувачів фіскальний реєстратор може працювати в як в 
горизонтальному положенні, так і в вертикальному. 
 

 Сумісність протоколів 
Завдяки уніфікованості протоколів обміну даними реєстратор повністю сумісний з 
програмним забезпеченням, створеним для попередніх моделей реєстраторів ТМ 
«Екселліо», що дозволить швидко інтегрувати його в існуючу систему. 

  
 Інтерфейси 

Для підключення реєстратора до ПК можна використовувати інтерфейси USB та RS-
232. Це робить реєстратор гнучким в застосуванні та невибагливим до оснащення 
решти елементів системи. 
 

 



 

Технічні характеристики 

 

 
ТОВ “Екселліо Трейд” 
Україна, м. Київ, 03124 

вул. Радищева, 3, офіс Т-201 
Тел.: +38 (044) 225 24 00 

 

Назва параметра Значення параметра 

 Метод друку   Термодрук 

 Роздільна здатність   203dpi х 203dpi 

 Швидкість друку   150 мм/с 

 Сумісний папір  
  Ширина  
  Діаметр рулону  
  Товщина паперу 

58мм 
83мм 
65-85 мкм 

 Напрацювання на відмову 
  Термодрукуючий елемент – 100 км 
  Автоматичний різник – 1 млн. циклів 

 Підтримка штрих-кодів    EAN13, EAN8, Code128, ITF  

 Формат логотипу   ч/б, 432х64px 

 Живлення   Блок живлення 24В  

 Інтерфейси 
  RS-232С 
  USB  
  Ethernet 

 Робочі кліматичні умови   +5С...+40С; відносна вологість до 85% (без утворення конденсату) 

 Умови зберігання   -20С...+60С; відносна вологість до 90% (без утворення конденсату) 

 Габаритні розміри ШхГхВ, мм   111х186х128 


