
SE - S400 / S3000
SE - C450 / C3500

Elektronisk kassamaskin

Lätt att följa med för både 
kassören och kunden

STILREN KASSAMASKIN MED STOR TIORADIG SKÄRM



Det senaste i design och funktion  
hjälper dig att få den butik du vill ha

SE-S400
1- rulles-modell

SE-S3000
2- rullars-modell

LättöverskådligStor programinställningsskärm

Innovativa bildskärms funktioner

Stor och funktionell  
tioradig bildskärm

En tioradig bildskärm för maximal överblick och effekti-
vitet vid försäljning och programinställning. Skärmen är 
vinklingsbar för att kunna justeras till rätt arbetsvinkel. 
Bakgrundsbelysningen ger en god läsbarhet vid svag 
belysning.

Smart programinställning med dator
Ett PC-programverktyg gör programinställningen enkel och  
snabb. Använd bara SD-kortet för att föra över informationen  
till din kassamaskin.

Lagring av kvittodata på SD-kort
Kopiera över dina kvittodata från kassamaskinen till ditt  
SD-kort. Du kan undersöka ditt data i CSV-format på  
din dator. Journalexport är också möjlig.

Snabb och tyst termoskrivare
En snabb och tyst termoskrivare ger en lugnare och behagligare 
kassamiljö.

Enkelt pappersbyte med drop-in
Drop-in systemet ger ett smidigt rullbyte.

För alla typer av butiker
Modeller med tangenter



Funktionella bildskärmar, multipla funktioner 
för effektiv hantering och stilren design. 

SE-C450
1-rulles-modell

SE-C3500
2-rullars-modell

Stor pop-up display

Uppfällbar kunddisplay

Den uppfällbara, alfanumeriska kunddisplayen ger en god överblick 
för kunden. 

Stilren design

En stilren design med svängda linjer smälter diskret in  
i moderna butiker, barer och caféer.

Utskrift av grafisk logotyp
Skapa butiksprofilerade kvitton genom att lägga in en grafisk
logotyp från ett förinstallerat urval. 

Antibakteriellt tangentbord
Ett antibakteriellt tangentbord håller bakterier och mögel  
borta, vilket är idealiskt för livsmedelshanteringsföretag där god 
hygien är viktigt. 

Utskrift av hanteringsinstruktioner
Använd kvittoskrivaren för att skriva ut en användarguide  
som förklarar hur man: gör datumjustering, kvitterar fel,  
skapar rapporter mm. För din bekvämlighet.

Miniräknarfunktion
En enkel miniräknarfunktion är smidig att ha för snabba  
beräkningar i kassan.

För restauranger och barer
Modeller med kombinerat tangentbord



Extrafunktioner som bara finns på SE-S3000 och SE-C3500

Modell nr SE-S400 SE-S3000 SE-C450 SE-C3500

Färg  Silver Silver Svart Svart

Tangentbordstyp Tangent Tangent Flat+Tangent Flat+Tangent

Bildskärm Biträde Bakgrundsbelyst LCD  26 tecken, 10 rader,vridfunktion

Kund LCD  2 rader alfanumerisk, uppfällbar och vridbar

Skrivare Antal rullar 1 2 1 2

Tryckmetod  Direkt termo

Utskriftshastighet  14 rader/sek. (max.)

Utskriftsbredd  58 mm  0/-1 mm ×80

Antal PLU 3000 3000 7000 7000

Kassalådetyp Liten/Mellan

Minnes backup 2 x AA brunstensbatterier  /  Data hållbarhet: 1år (vid 25 ºC)  /  Livslängd Batteri: Bytes årligen

Antal RS232C portar 2

Strömförsörjning AC 100V~240V

Strömförbrukning AC 220V~240V 0,28A / AC100V 0,4A

Arbetstemperatur 0-40˚C

Arbetsfuktighet 10~90%RH

Mått och vikt (BxDxH)  400 × 450 × 220 mm med  mellanstor låda /  330 × 360 × 204 mm med liten låda

7000 PLU, och fler direktknappar
Upp till 7000 PLU (artikelnummer) och upp till 200 varugrupper,
vararv 30 med direktknapp på SE-S3000 och 72 direktknappar på 
SE-C3500. Detta gör att kassamaskinerna kan användas i företag 
med ett brett sortiment inom olika branscher.

2-rullars skrivare
Skriver en journal över alla transaktioner samtidigt med  
kund kvittot.  Journalen kan användas för  att bevisa köp,  
summeringar och analys.

Anslutningar

Den lilla lådan har 
plats för 5 olika mynt 
och 4 sorters sedlar. 
Mellanstora lådan har 
plats för 8 olika mynt 
och 4 sorters sedlar.

Kassalådan finns i 2 olika storlekar

Plats för SD-kortCOM1 COM2

Fråga oss – vi hjälper dig!

KASSAMASKIN.SE


