
 

Екселліо DP-35 

касовий апарат 
 

В умовах розвитку сучасної економіки вже 
неможливо уявити організацію бізнесу з 
продажу товарів та послуг без касового 
апарата. Сьогодні на ринку України 
недостатня кількість апаратів, що повною 
мірою відповідають сучасним вимогам 
підприємців. Саме тому розроблено 
реєстратор розрахункових операцій 
«Екселліо DP-35». 

Касовий апарат Екселліо DP-35 створений 
лідером та ринку торгівельного обладнання 
міжнародною компанією Datecs Ltd., яка 
підтвердила віддмінну роботу більш ніж в 80 
країнах світу. Виробництво касового апарата 
сертифіковано відповідно до міжнародних 
стандартів ISO 9001:2000, що гарантує 
контроль всіх етапів цього процесу та належну 
якість продукції. Обладнання внесено до 
Державного реєстру реєстраторів 
розрахункових операцій. 

В повній мірі реалізовані вимоги оновленого 
фіскального законодавства України, в тому 
числі і контрольна стрічка в електронній 
формі (КСЕФ). 
 

 

 

Технічні особливості: 
❖ Клавіатура 

Управління апаратом здійснюється максимально просто. 
Продавець швидко та без зусиль вивчає, як 
користуватися касовим апаратом. В цьому йому, 
безсумнівно, допомагає японська клавіатура CITIZEN, 
що являє собою унікальне поєднання чудової ергономіки 
та витонченого сучасного дизайну.  

❖ Дисплей 
Графічний LCD-дисплей продавця забезпечує наглядне 
відображення назви товару на чотирьох рядках, що значно 
спрощує програмування апарата. Яскрава підсвітка індикатора 
забезпечує зручність роботи за будь-якого освітлення.  

❖ Принтер 
В касовому апараті «Екселліо DP-35» встановлений принтер 
японської фірми CITIZEN «MLT-288HL». Ширина стрічки – 57,5 мм. 
Швидкість друку – 90 мм/с. 

❖ Акумулятор 

Апарат оснащений акумулятором Li-ion 7,4 В, 2000 мAгод. 

❖ Корпус 
Корпус створений з урахуванням, перш за все, вимог споживача, який є вибагливим до 
практичності, зручності та необхідної ергономіки. Виготовляється з високоякісної 
пластмаси на сучасному обладнанні з урахуванням усіх вимог технологічного процесу.   
 



 

❖ Пошук по коду та штрихкоду 
Ціну товару можна перевірити до продажу самого товару завдяки пошуку по коду та 
штрихкоду. 

❖ Підключення платіжного терміналу 
До касового апарату можна під’єднувати платіжний термінал. 

❖ Опція – індикатор покупця 
Новинка касового апарата – індикатор покупця – компактно 
розташований зверху на апараті. Він є невеликим за розміром. На 
індикаторі покупця чітко зображується вся необхідна для клієнта 
інформація.  

Підключення: 

❖ Підключення додаткового торгового обладнання, завдяки новітнім алгоритмам, 
дозволяє створити бездоганну систему на всіх етапах реалізації.  

❖ РРО «Екселліо DP-35» оснащений вбудованим модемом для передачі даних до ФСУ 
за допомогою GSM/GPRS каналу зв’язку або за технологією Ethernet.  

❖ Підключення до комп’ютера забезпечить комфорт під час програмування та роботи з 
РРО  

❖ Швидке обслуговування клієнтів та уникнення 
помилок при розрахунках надасть можливість 
підключення «Екселліо DP-35» до ваг, сканера 
та сейфа.  

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 

Кількість програмованих товарів (послуг) 100 000 
Найменування товарів до 31 символа 
Штрих-коди EAN-13, EAN-8, UPC, штрих-код з ваг 
Податкові групи ПДВ, до 8 груп 
Кількість операторів до 30 
Тип обслуговування Обслуговування на виході з крамниці. 

Обслуговування окремого відділу. 
Тип оплати 4 типи («Готівка», «Кредит», «Картка», «Чек») 
Режими роботи апарата  Реєстрація 

 X-звіт 
 Z-звіт 
 Програмування 
 Фіскальна пам'ять 

 Сервіс 
 Режим тестів 
 КСЕФ 
Комунікації 

Робота з ПК Робота з базою товарів 
Конфігурування параметрів апарата 

Контрольна стрічка КСЕФ (контрольна стрічка в електронній формі), micro SD 2 ГБ 
Фіскальна пам'ять  Енергонезалежна, 4500 денних звітів 
Принтер Citizen MLT-288 
Швидкість друку 90 мм/с (12 ліній) 
Кількість символів в лінії 42 
Сумісна чекова стрічка ширина  

товщина  
діаметр рулона  

57 мм 
60…72 мкм 
до 65 мм 

Дисплей касира 
Дисплей покупця 

графічний LCD, до 4 ліній, до 22 символів в лінії 
графічний LCD, до 2 ліній, до 16 символів в лінії 

Клавіатура 33 клавіші 
Живлення  Адаптер 9В/5А, вх.: 220В 50Гц 
Акумулятор апарата Li-ion 7,4В 2000 мА 
Акумулятор фіскального блоку Li-ion 3,7В 180 мА 
Діапазон робочих температур 0°С…45°С 
Габаритні розміри ДхВхШ – 320х92х226 мм 
Маса, кг 1,1 (з встановленою стрічкою) 
Інтерфейси 
Периферійні пристрої 

порт грошової скриньки(1), RS-232C (3), USB (1)  
сканер штрих-коду, ваги, платіжний термінал 


