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Malý veľkosťou,
veľký možnosťami

Výberom FiskalPRO získate unikátne riešenie nahrádzajúce viacero 
zariadení vo vašej prevádzke. FiskalPRO je certi� kovaná � skálna 
tlačiareň, registračná pokladnica a  zároveň plnohodnotný platobný 
terminál s  jednoduchým intuitívnym ovládaním a  s  množstvom ďalších 
doplnkových funkcií. K FiskalPRO je možné pripojiť doplnkové zariadenia 
– skener čiarových kódov, peňažnú zásuvku a  iné. Jednoduchú správu 
predajných položiek a  prístup k  predajným štatistikám máte k  dispozícii 
online odkiaľkoľvek v cene FiskalPRO prostredníctvom internetu alebo 
mobilnej aplikácie.

Výhody VX 520
Zariadenie s jednoduchým ovládaním

Ergonomický dizajn a malé rozmery

Možnosť pripojiť doplnkové zariadenia – skener čiarových kódov, peňažná zásuvka a iné

Rýchle a bezpečné spracovanie transakcií (EMV, PCI PTS, NFC)

Možnosť rozšírenia o doplnkové funkcie, napr. vernostné systémy

Rýchla a nákladovo efektívna tlač pokladničného dokladu

Ideálne zariadenie do obchodných prevádzok s vyššou frekvenciou tlače pokladničných dokladov a pre lekárov

Základné technické parametre
Model VX 520 Dial/Ethernet VX 520 GPRS VX 520 GPRS s batériou

Displej 128 x 63 px, biely podsvietený 128 x 63 px, biely podsvietený 128 x 63 px, biely podsvietený

Pripojiteľnosť Dial/Ethernet GPRS GPRS

Bezkontaktné platby áno áno áno

Batéria nie nie Li-lon 7.2 V/1800 mAh

Mobilita nie nie áno

Rozmery v mm (d x š x v) 203 x 78 x 87 203 x 78 x 87 203 x 78 x 87

Váha v gramoch 500 500 600

Tlačiareň 24 riadkov/s, rolka ø až 58 mm 24 riadkov/s, rolka ø až 58 mm 24 riadkov/s, rolka ø až 58 mm

Ceny zariadení na vyžiadanie.

www.a3soft.sk

 získate unikátne riešenie nahrádzajúce viacero 
 je certi� kovaná � skálna 

tlačiareň, registračná pokladnica a  zároveň plnohodnotný platobný 
terminál s  jednoduchým intuitívnym ovládaním a  s  množstvom ďalších 

 je možné pripojiť doplnkové zariadenia 
– skener čiarových kódov, peňažnú zásuvku a  iné. Jednoduchú správu 




