
KASSAREGISTER



ECR 8200 sv
Olivetti ECR 8200 sv är ett proffessionellt kassaregister med 
funktioner som en innovativ 8-linjers grafisk operatörsdisplay, 
för snabb visuell kontroll av alla detaljer i varje  transaktion 
och för snabb systemprogrammering.  
Med dess flexibla hårdvarukonfiguration erbjuder denna 
modell överlägsen användarvänlighet för din bekvämlighet. 
Du kan även ansluta en scanner för att förenkla din hantering 
av varor. 
Den robusta och tillförlitliga kassalådan kan separeras  och 
monteras under disken för att undvika  och försvåra t.ex.  
smash & grab brott. Det finns en dedikerad plats för  ett 
SD minneskort för att enkelt öka minneskapaciteten för t.ex. 
elektroniska journaler. Minneskortet kan även användas för 
att ta back-up på din konfigurerade maskin, om samma 
uppgifter skall implementeras i fler maskiner, eller helt 
enkelt för att garantera din driftsäkerhet om din maskin 
skulle bli stulen och ett nytt kassaregister måste konfigureras 
snabbt. Din verksamhet kommer då fortare igång så att du 
kan göra det du är bäst på, att driva din verksamhet vidare 
med minimala avbrott.

ECR 8220 sv
Olivetti ECR 8220 sv är ett kassaregister inriktat mot 
verksamhet med extra höga krav på t.ex.  mat och  dryckes-
verksamhet. Kassaregistret är därför utrustat med platt 
tangentbord med gummiklädd yta som tål tuffare miljöer. 
Det användarvänliga kassaregistret erbjuder t.ex. direkt 
åtkomst  till 108 PLU`s och en flexibel lättanvänd bords-
hantering i klartext. Den har även en lagerhanteringsfunktion 
som standard.  
Även denna maskin kan utrustas med  ett SD minneskort 
för att öka minneskapaciteten i maskinen och underlätta 
ditt arbete som användare. Den har en pop-up display 
som kan vinklas och höjdjusteras mot kunden för att följa 
lagkrav som reglerar detta.
Den stora innovativa 8-linjers grafiska operatörsdisplayen 
underlättar när du som användare behöver göra en 
ändring i ditt artikelregister eller hanterar dina bord i 
restaurangverksamheten.
Den är också utrustad med en av marknadens snabbaste 
termiska skrivare, allt för att hjälpa dig i ditt arbete så att 
du eller din kund inte behöver vänta på en kvittoutskrift.

DEN SMARTA
LÖSNINGEN FÖR
ALLA BEHOV

ECR 8200 sv och 8220 sv är  kassaregister från Olivetti  som är framtagna 
för att möta kraven avseende den nya kassalagen.
De är anpassade för att du som företagare skall kunna koncentrera dig på 
din kärnverksamhet och ha en bekymmersfri och godkänd kassalösnig. Båda 
modellerna erbjuder alla funktioner som du har behov av i ditt dagliga 
arbete och är i snygg kompakt italiensk design med hög kvalitet.

EXEMPEL PÅ  KVITTO
 

CLEAN CASH UNIT för den 
nya kontanthanteringslagen.

Plats för SD Minneskort STOR GRAFISK 
OPERATÖRS DISPLAY

ECR 8200 sv och 8220 sv klarar alla lagkrav som kommer att ställas  från och med 1/1-2010. Kassaregistret skall anslutas 
till Retail Innovations Clean Cash kontrollenhet med certifikatnummer CU1001 för att bli ett certifierat kassaregister som 
följer lagen och  ger dig och alla andra företagare möjlighet att konkurrera på lika villkor.



Varugrupper

PLU

Elektronisk Journal

Restaurang och lager funktion

Betalsätt

Kassörer

Momssatser

Moms Lägg på/Inkluderat

Växelkurshantering

Program. text på kvitto & logo

Underlag för representation

Negativ varugrupp

Träningsläge

99

Upp t.o.m 3.000

Upp t.o.m 12.000 linjer expanderbart 
med SD kort minne

Ja

9
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4

Ja

4 valutor

Ja

Ja

Ja

Ja

99

Upp t.o.m 3.000

Upp t.o.m 12.000 linjer expanderbart med
SD kort minne

Ja
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4
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Ja
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Ja

Ja

FUNKTIONER 

Skrivare

Operatörs Display

Kund Display

Lägesväljare

Tangentbord

Antal tangenter

Anslutning till PC

Klar för inkoppling 
av scanner

SD Card Slot

Thermisk alfanumerisk 10 l/s

LCD alfanumerisk 
8-linjers grafisk

VFD alfanumerisk 10x1

Meny tangent

Normal

54

Ja

Ja

Ja

Thermisk alfanumerisk 10 l/s

LCD alfanumerisk  
8-linjers grafisk

VFD alfanumerisk 10x1

Meny tangent

Flatbädd gummiklätt

90

Ja

Ja

Ja

SPECIFIKATIONER HÅRDVARA

ÖVRIGT

Sedlar & Mynt  / Låda

Dimensioner (BxDxH)

Vikt

4+1 S & 8M  / Metall

410 x 430 x 297 mm

9.9 kg

4+1 S & 8M  / Metall

410 x 430 x 297 mm

9.9 kg




