Екселліо DP-15
касовий апарат
Сьогодні на ринку України недостатня кількість
апаратів, що повною мірою відповідають сучасним та
якісним вимогам підприємців. Саме тому розроблено
реєстратор розрахункових операцій «Екселліо DP15». Модель касового апарата» є унікальною, яка на
сьогодні є однією з найкращих у світі серед аналогів.
Апарат спроектований та виробляється світовим
лідером на ринку касових апаратів - компанією
Datecs Ltd.
Виробництво касового апарата “Екселліо DP-15”
сертифіковане англійською компанією Ллойд
відповідно стандартів ISO 9001:2000. Даний виріб
сертифікований німецьким центром сертифікації
PKM Еlectronic GmbH та українським ДП
«Укрметртестстандарт».
“Екселліо DP-15” внесено до Державного реєстру
реєстраторів розрахункових операцій України. Також
в повній мірі реалізовані вимоги оновленого
фіскального законодавства України, в тому числі і
контрольна стрічка в електронній формі (КСЕФ).
Родзинкою касового апарата «Екселліо DP-15» є застосування сучасних комунікаційних технологій,
що дозволяє широко використовувати прилад для автоматизації підприємств торгівлі, закладів
харчування та сфери послуг.

Технічні особливості:
 Максимальний набір інтерфейсів апарата складають: Ethernet – 1 шт., RS232 – 1 шт.(з
можливістю розширення до 2-х), USB (опція)
 Вбудований модем. Використання вбудованиого Ethernet та/або GPRS модему дозволяє
надсилати звітну інформацію до органів доходів та зборів без застосування зовнішніх
пристроїв.
 RS-232С. Порти RS-232С дозволяють підключати: комп’ютер, сканер
штрих коду, електронні ваги, платіжний термінал на вибір. Вибір
підключення того чи іншого пристрою здійснюється через меню апарата.
 Пряма робота з платіжним терміналом. Вперше в апараті реалізована підтримка підключення
платіжних терміналів. Це дозволяє приймати безготівкові платежі через міжнародні платіжні
системи (такі як Visa, MasterCard), не виконуючи зайвих дій. Сума до сплати буде автоматично
передана до терміналу, що також виключає ймовірність допущення помилок.
 Ергономіка при роботі з касовим апаратом
Інформація про торгівельні операції та товари відображається на яскравому графічному LCD
дисплеї. Спеціалізований дисплей касира дозволяє легко переміщатися по чеку – таким чином
отримуємо зручну та просту роботу по управлінню чеком. Такий індикатор значно спрощує
програмування апарата та допомагає касирові не помилятися при відпуску товару.
 Професійна клавіатура «Екселліо DP-15» зручна у використанні
завдяки надійній конструкції, запозиченій у банківської техніки,
великим тактильним клавішам, та функціональним поділом на
зони.

 Механізм друку апарата має систему швидкого встановлення паперу Easy load (або Drop in),
що дає можливість за лічені секунди заправити стрічку.
 Чекова стрічка розміром 57 мм – дозволяє отримати чек в форматі, що легко читається.
 Швидку та надійну роботу апарату забезпечує надійний принтер японської компанії Epson зі
швидкістю друку 90 мм/с.
 В апараті реалізована можливість роботи в одній зміні всіх 30 операторів.
 Апарат створює контрольну стрічку в електронній формі (КСЕФ) та відповідає всім
заявленим до апаратів з КСЕФ вимогам. Копії чеків та звітів зберігаються в пам’яті апарата та
за необхідності можуть бути повторно роздруковані. Розрахунковий термін використання
штатного носія - 5 років (з розрахунку 500 чеків/день (середній чек на 10 товарів, при роботі
365 днів на рік)
 Передача даних до ФСУ може виконуватися як дротовим так і бездротовим зв’язком за
допомогою вбудованих мережевої карти Ethernet або GPRS-модему.
 Апарат оснащений акумулятором Li-Іon 7,4 В ємністю 2000 мAгод. При повністю
зарядженому акумуляторі апарат здатен роздрукувати більш ніж 1000 чеків.

Технічні характеристики
Назва параметра
Кількість програмованих товарів (послуг)
Найменування товарів
Штрих-коди
Податкові групи
Кількість операторів
Тип обслуговування
Тип оплати
Режими роботи апарата

Робота з ПК
Контрольна стрічка
Фіскальна пам'ять
Принтер
Швидкість друку
Кількість символів в лінії
Сумісна чекова стрічка
Дисплей касира
Дисплей покупця
Клавіатура
Живлення
Акумулятор апарата
Акумулятор фіскального блоку
Діапазон робочих температур
Габаритні розміри
Маса, кг
Інтерфейси
Периферійні пристрої

Значення параметра
100 000
до 32 символа
EAN-13, EAN-8, UPC, штрих-код з ваг
ПДВ, до 8 груп
до 30
Обслуговування на виході з крамниці.
Обслуговування окремого відділу.
4 типи («Готівка», «Кредит», «Картка», «Чек»)
 Реєстрація
 Сервіс
 X-звіт
 Режим тестів
 Z-звіт
 КСЕФ
 Програмування
Комунікації
 Фіскальна пам'ять
Робота з базою товарів
Конфігурування параметрів апарата
КСЕФ (контрольна стрічка в електронній формі), micro SD 4 ГБ
Енергонезалежна, 4500 денних звітів
Epson M-T173H
90 мм/с (12 ліній)
42
ширина
57 мм
товщина
60…72 мкм
діаметр рулона
до 65 мм
графічний LCD, до 2 ліній, до 16 символів в лінії
графічний LCD, до 2 ліній, до 16 символів в лінії
33 клавіші
Адаптер 9В/5А, вх.: 220В 50Гц
Li-ion 7,4В 2000 мА
Li-ion 3,7В 180 мА
0°С…45°С
ДхВхШ – 226х97х160 мм
0,700 (з встановленою стрічкою)
Ethernet, RS-232C (1), USB (опція)
сканер штрих-коду, ваги, платіжний термінал

ТОВ “Екселліо Трейд”
Україна, м. Київ, 03680
вул. Радищева, 3, офіс Т-201
Тел.: +38 (044) 225 24 00

