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CECHY FUNKCJONALNE URZĄDZEŃ ONLINE:

DATECS WP-50
Kasa do zastosowań mobilnych, przeznaczona dla lekarzy, prawników, mechaników, wulkanizatorów,
punktów usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, usług budowlanych, składów 
opałowych. Idealna do rejestracji usług czasowych np. parkingi, wypożyczalnie, gry, place zabaw.

Komunikacja  RS-232, USB, WIFI, GPRS, BLUETOOTH

Urządzenia współpracujące PC, waga, skaner kodów kreskowych,
   szuflada, terminal płatniczy

Mechanizm drukujący SEIKO -  termiczny, System „Wrzuć i Pracuj”

Papier termiczny  Szerokość: 57 mm; długość: max. 35 m

Wyświetlacz operatora Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy,
   maksymalnie 16 znaków w linii

Wyświetlacz klienta  Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy,
   maksymalnie 16 znaków w linii

Klawiatura   29 klawiszy

Ilość definiowalnych klawiszy 3 klawisze bezpośrednich PLU/9 klawiszy funkcyjnych

Zasilanie   Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/3.5 A

Akumulator  Li-Polymer 7.4 V/2000 mAh

Temperatura pracy  Od -15
0

C do +45
0

C

Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.) 88 x 200 x 74 mm

Masa   0.604 kg bez papieru

PARAMETRY URZĄDZENIA

Baza towarowa  12 000 PLU

Długość nazwy towaru 42 znaki

Dodatkowy opis towaru 50

Grupy towarowe  99

Formy płatności  5 - programowalne – KARTA, BON, PRZELEW, CZEK, KUPON

• programowalne klawisze funkcyjne
• logo graficzne w nagłówku 
• NIP nabywcy na paragonie
• dodatkowy opis towaru na paragonie
• wyszukiwanie towaru po nazwie, 
   numerze PLU oraz kodzie kreskowym
• rozliczanie zaliczek 
• opusty czasowe z funkcją drukowania kuponów 
• pełne rozliczanie usług czasowych 
• obsługa kodów ważonych
• programowalne grupy towarowe

• obsługa stanów magazynowych
• rozbudowany system kasjerski
• współpraca z terminalem płatniczym
• rozbudowane raporty sprzedaży
• raporty towarów akcyzowych
• przypominanie o raportach  
   dobowych/miesięcznych
• przypominanie o obowiązkowych 
   przeglądach okresowych
• automatyczna zmiana czasu
• 5-cio letnia gwarancja na moduł fiskalny

Trwały i wydajny 
akumulator 
litowo-polimerowy

Temperatura 
pracy od -15OC

Logo graficzne
na paragonie

Komunikacja 
z repozytorium



Komunikacja  RS-232, USB, LAN, WIFI, GPRS, BLUETOOTH

Urządzenia współpracujące PC, waga, skaner kodów kreskowych,
   szuflada, terminal płatniczy

Mechanizm drukujący SEIKO - termiczny, System „Wrzuć i Pracuj”

Papier termiczny  Szerokość: 57 mm; długość: max. 30 m

Wyświetlacz operatora Podświetlany, graficzny LCD, trzy linie, 
   maksymalnie 22 znaki w linii

Wyświetlacz klienta  Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy,
   maksymalnie 16 znaków w linii

Klawiatura   33 klawisze

Ilość definiowalnych klawiszy 6 klawiszy bezpośrednich PLU/9 klawiszy funkcyjnych

Zasilanie   Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/3.5 A

Akumulator  Li-ion 7.4 V/2000 mAh

Temperatura pracy  Od -5
0

C do +45
0

C

Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.) 160 x 233 x 65 mm

Masa   0.676 kg bez papieru

PARAMETRY URZĄDZENIA

Baza towarowa  16 000 PLU

Długość nazwy towaru 42 znaki

Dodatkowy opis towaru 50

Grupy towarowe  99

Formy płatności  5 - programowalne – KARTA, BON, PRZELEW, CZEK, KUPON

DATECS WP-25
Kasa rekomendowana do małych sklepów i placówek usługowych oraz gastronomicznych - gabinety 
lekarskie i stomatologiczne, salony fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, kioski, małe sklepy 
spożywcze, piekarnie, cukiernie, lodziarnie, bary szybkiej obsługi, smażalnie, bistro, sklepy odzieżowe.

Komunikacja  RS-232, USB, LAN, WIFI, GPRS, BLUETOOTH

Urządzenia współpracujące PC, waga, skaner kodów kreskowych,
   szuflada, terminal płatniczy

Mechanizm drukujący EPSON - termiczny, System „Wrzuć i Pracuj”

Prędkość wydruku  14 linii/sekundę

Papier termiczny  Szerokość: 57 mm; długość: max. 30 m

Wyświetlacz operatora Podświetlany, graficzny LCD, siedem linii, 
   maksymalnie 25 znaków w linii

Wyświetlacz klienta  Podświetlany, graficzny LCD, trzy linie,
   maksymalnie 25 znaków w linii 

Klawiatura   48 klawiszy

Ilość definiowalnych klawiszy 18 klawiszy bezpośrednich PLU/9 klawiszy funkcyjnych

Zasilanie   Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/3.5 A

Akumulator  Li-ion 7.4 V/2000 mAh

Temperatura pracy  Od -5
0

C do +45
0

C

Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.) 234 x 215 x 73 mm

Masa   1,016 kg bez papieru

PARAMETRY URZĄDZENIA

Baza towarowa  24 000 PLU

Długość nazwy towaru 42 znaki

Dodatkowy opis towaru 50

Grupy towarowe  99

Formy płatności  5 - programowalne – KARTA, BON, PRZELEW, CZEK, KUPON

DATECS WP-500
Kasa przeznaczona do małych i średnich sklepów spożywczych, przemysłowych lub wielobranżowych. 
Wydruk kwitów to narzędzie do wydawania biletów wstępu do klubów fitness, spa, siłowni, basenów,
drukowania zamówień w małej gastronomii lub pokwitowań w pralni.

36 klawiszy
bezpośrednich PLU 
( dwa poziomy )

Logo graficzne
na paragonie

Czytelne wyświetlacze
klienta i operatora

Czytelny 
wyświetlacz

Małe
gabaryty

Logo graficzne
na paragonie

Komunikacja 
z repozytorium

Komunikacja 
z repozytorium



autoryzowany partner Datecs-Polska

DATECS-POLSKA innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorców 
Spółka DATECS-POLSKA istnieje od 2001 roku, naszym celem jest wprowadzanie i promowanie na polskim rynku rozwiązań oferowanych 
pod marką DATECS. Obecność tej marki  na polskim rynku ugruntowana została systematycznym  wprowadzaniem nowych rozwiązań 
fiskalnych w oparciu o najlepsze światowe technologie oraz potencjał doświadczonej kadry.  
Dziś DATECS-POLSKA Sp. z o.o. wprowadza na polski rynek innowacyjne rozwiązania kas online umożliwiających komunikację 
z Centralnym Repozytorium Kas. Tym samym dołączamy do grona kilkunastu krajów w Europie i na świecie oferujących urządzenia 
fiskalne online marki DATECS.
  
Ponadto oferujemy:

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.
Parametry i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia
( w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego).

• Drukarki do zabudowy SANEI
• Szuflady kasowe DATECS
• Czytniki kodów kreskowych ZEBEX
• LineaPro - specjalizowane obudowy do urządzeń iPhone oraz iPad
• Metkownice i urządzenia igłowe do znakowania towarów

• Komputery POS SENOR dla handlu, gastronomii
• Wagi elektroniczne DIGI
• Drukarki termiczne DATECS oraz SENOR
• Drukarki etykiet stacjonarne i mobilne DATECS
• Drukarki mobilne DATECS




