Екселліо FPU 550ES
реєстратор розрахункових операцій
Фіскальний реєстратор «Екселліо FPU
550ES» - це сучасний фіскальний реєстратор,
що виготовлений світовим лідером ринку
фіскальних пристроїв компанією Datecs OOD,
яка зібрала весь свій багаторічний досвід та
створила компактний, зручний та доступний
реєстратор
з застосуванням
передових
технологій.
Конструкція
пристрою
виконана
з
нетоксичного пластику завдяки чому РРО має
малу масу та є нечутливим до падінь з
робочого місця. Реєстратор оснащений
вбудованим модемом для передачі звітної
інформації до ФСУ через мережу Internet за
технологією Ethernet або GPRS, при цьому він
займає невелику площу та може бути
встановлений на вертикальну поверхню, що
дозволяє зекономити простір на робочому
місці касира.
Виробництво реєстратора «Екселліо FPU 550ES» сертифіковане відповідно до стандартів ISO
9001:2000, що гарантує контроль за всіма етапами цього процесу та належну якість продукції.
Виріб внесено до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операції України.
В реєстраторі в повному обсязі реалізовані вимоги оновленого фіскального законодавства
України, в тому числі і контрольна стрічка в електронній формі (КСЕФ).
Фіскальний реєстратор «Екселліо FPU 550ES» є унікальним пристроєм, створеним з
урахуванням всіх особливостей експлуатаційної практики.

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
горизонтальному положенні, так і в вертикальному.
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! 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.

! КСЕФ
В реєстраторі повністю враховані вимоги щодо КСЕФ. Копії чеків та звітів зберігаються
в пам’яті реєстратора та при необхідності можуть бути повторно роздруковані. За
бажанням клієнта може бути встановлено носій КСЕФ ємністю від 2 ГБ (за
замовчанням) до 32 ГБ.
! Передача даних
Підключення до локальної мережі підприємства та передача даних до ФСУ виконується
за допомогою дротового (за технологією Ethernet) або бездротового (GPRS) зв’язку.
! Інтерфейси
Для підключення реєстратора до ПК можна використовувати інтерфейси USB та RS232. Це робить реєстратор гнучким в застосуванні та невибагливим до оснащення
решти елементів системи.
! Підключення периферії
Реєстратор підтримує роботу з грошовими скриньками та дисплеєм покупця.

Технічні характеристики
Назва параметра

Значення параметра

Метод друку
Роздільна здатність
Швидкість друку

Термодрук
203dpi х 203dpi
150 мм/с

Сумісний папір

Ширина
Діаметр рулону
Товщина паперу

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
RS-232С
USB
Ethernet

Інтерфейси

58мм
83мм
65-85 мкм

Фіскальна пам'ять

4000 звітів

Кількість товарів (послуг)

до 20000

Носій КСЕФ

2Гб - 32Гб

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

ТОВ “Екселліо Трейд”
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вул. Радищева, 3, офіс Т-201
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