
Vše pro EET na jednom místě

Bez paušálu a skrytých poplatků.
Akční ceny na omezenou část skladových zásob 
platí do jejich vyprodání.

bez DPH
3 990 Kč

bez DPH
4 490 Kč

Kompletní seznam funkcí
a více informací naleznete na webu

www.pokladnapodnikatele.cz



Specifikace pokladny 
STANDARD MINI

 integrovaná tiskárna na účtenky 58 mm

 připojení k internetu přes Wi-Fi

 snadné přepínání mezi režimem s EET a bez EET

 široká škála nastavení vzhledu účtenky včetně loga

 možnost zálohování kompletního nastavení pokladny

 10 přímých kláves pro rychlé markování konkrétních 
      položek nebo skupin zboží 

 možnost připojení pokladní zásuvky  
      a čtečky čárových kódů

 možnost připojení čtečky platebních karet

 akumulátor umožní tisk přibližně 300 účtenek

 možnost kontroly skladových zásob

 individuální přihlášení až pro 16 pokladních

 propojení s PC pro jednodušší správu a programování

 možnost nastavení slev

 tisk široké škály přehledů a údajů o denní tržbě  
      pro účetnictví

 dobře čitelný zákaznický i pokladní displej

 klávesnice pro snadné ovládání

 on-line podpora i servis přímo na prodejně 

 19 × 9 × 6 cm, hmotnost 650 g

Specifikace pokladny 
STANDARD BLACK

 přehlednější displeje pro umístění na pultu

 větší tlačítka

 kromě Wi-Fi připojení také pevné přes kabel (ethernet)

 vypínač na boku

 16 přímých kláves pro rychlé markování konkrétních 
      položek nebo skupin zboží 

 23 × 17 × 10 cm, hmotnost 1 160 g

Pro koho je určená pokladna  
STANDARD MINI?
Toto cenově dostupné pokladní zařízení využijí menší i středně 

velcí podnikatelé v prodejnách potravin, ve večerkách,  

v obchodech se spotřebním zbožím, nebo v segmentu 

HORECA. Pokladna s integrovanou tiskárnou je plně mobilní, 

takže ji lze využít i v terénu při doručování zboží nebo při 

stánkovém prodeji bez přístupu k elektrické síti.

Jaký je hlavní rozdíl mezi pokladnou  
STANDARD MINI a pokladnou  
STANDARD BLACK?
Toto zařízení má všechny funkce Standardu mini. Zásadním 

rozdílem je velikost, která dává prostor pro klávesnici  

s většími tlačítky, která tím získávají na větší přehlednosti. 

Také tlačítek přímé volby je k dispozici 16 a zákaznický displej 

je větší. Možnost připojit pokladnu kabelem (ethernet) k internetu 

zjednodušuje komunikaci se serverem EET. Integrovaná baterie 

zajistí tisk cca 300 účtenek v případě výpadku proudu.

Na e-shopu naleznete také řadu příslušenství, ať 
už se jedná o pokladní zásuvky, čtečky čárových 

kódů nebo jiné  rozšíření našich pokladen.

www.pokladnapodnikatele.cz


