
Design moderno e ergonômico 
para uma melhor adaptabilidade

Troca de rolo rápida e fácil com o 
sistema drop-in

Visor retroiluminado com boa 
visibilidade para o Cliente e 
Operador

Acesso ao slot de memória SD 
simples e rápido

Ampla conectividade a dispositivos 
externos

Menu intuitivo para uma fácil 
utilização e programação

Teclado resistente com descrição 
das teclas substituível

Exportação do jornal electrónico 
para cartão SD e/ou computador



“Gosto muito desta registadora, 
adapta-se à todas as minhas lojas. 
Na minha opinião a Elcom representa 
segurança para a minha actividade.”

A caixa registadora Euro-150 Flexy foi desenvolvida de acordo com as suas necessidades. Com excelentes características, dimensões 
reduzidas e design moderno e atraente, a Euro 150-Flexy é a melhor opção do mercado a um preço verdadeiramente competitivo.

O design moderno da caixa registadora 
Euro-150 Flexy destacará o aspecto 
moderno da sua loja aos olhos dos Clientes. 
O seu funcionamento e manutenção são 
extremamente simples e portanto o treino 
dos operadores será fácil, garantindo uma 
facturação sem erros. O teclado de elevada 
qualidade é totalmente programável 
e permite uma utilização confortável da caixa 
registadora. A troca do rolo de papel é rápida 
o que significa menos filas. A possibilidade 
de fazer uma cópia de segurança do diário 
eletrónico em cartão SD, que é parte 
integrante da versão standard da Euro-
150 Flexy, é outra mais-valia. A registadora 
suporta ligação a dispositivos externos 
necessários à facturação. Tudo isto criará 
uma excelente impressão aos seus Clientes.   

Cabelereiros, salões de 
beleza, serviços

Mercados, quiosques

Variadas aplicações e excelentes características

Talhos, mercearías, lojas 
gourmet

Sapatarias, lojas de roupa, 
livrarias

A Elcom e/ou a Realboard reservam-se o direito de efectuar 
alterações ou melhorias em qualquer dos produtos descritos 
neste documento sem aviso prévio. As imagens deste 
documento podem não estar actualizadas. As especificações 
são sujeitas a alterações sem aviso.

Características técnicas Euro–150 Flexy

Número de PLU / artigos 10-2790

Número de DPT / grupos 20

Número de funcionários 10

Taxas de IVA 7

Caracteres do nome do PLU  42

Cabeçalho 9 linhas + logo

Rodapé sim

Número de caracteres no cabeçalho 42

Cartão de memória sim, SD incluído

Relatórios PLU, DPT, diário, periódico, caixa, gaveta, funcionários

Display de operador alfanumérico, retro-iluminado, 2 linhas x 16 caracteres 

Display de Cliente display retro-iluminado de 10 caracteres

Teclado programável, 39 teclas

Impressora

Impressora térmica Seiko LTPD-245

Velocidade média de impressão 15 linhas/seg

Largura do rolo de papel 1x57 mm

Alimentação

Adaptador 100-240V/9V DC, 3A

Consumo de energia máx. 27W

Interface de comunicação

Interface USB 1x

Interface RS-232 1x (+ 2 em opcao)

Conectividade

Gaveta, balança, leitor de códigos de barra, terminal de pagamento, display externo sim 

Comunicação com o PC sim USB

Acessórios opcionais Extensão para 3 portas RS-232 

“Aprendi a utilizá-la em pouco 
tempo. Extremamente intuitiva, com  
mudança do rolo fácil, a registadora 
tem múltiplas possibilidades de 
ligação à dispositivos externos. 
Trabalhar com uma registadora nunca 
foi tão fácil.” 

“A utilização da caixa registadora 
é realmente simples e rápida. Agora 
consigo fazer mais todos os dias.”
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