
De gepaste kleur   
      geeft uw zaak meer uitstraling 

www.casio-europe.com/nl/ecr
www.casio-b2b.com/ecr/be-nl/
www.facebook.com/CasioCashRegistersInternational
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Duidelijke LCD schermen
Groot 2-lijn LCD bediende display.
Via het LCD klantendisplay kan de klant gemakkelijk elke transactie volgen.

SD kaartlezer compatibel(1)
Een SD kaartlezer is beschikbaar om dagelijks een backup te nemen van : 
• X/Z rapporten (in CSV formaat)
• Elektronisch journaal in tekst formaat
Maar ook om een backup of herstel van: 
• Het volledige programma van de SE-S100 uit te voeren.

Geluidloze thermische printer 
De SE-S100 is uitgerust met een snelle thermische printer (10 lijnen/sec) en gebruikt papier 
met een breedte van 58 mm. 
Het «Drop-ln»principe zorgt voor een snelle en eenvoudige plaatsing van het papier.

Snelle configuratie
De kassa kan in meerdere talen worden geprogrammeerd (ook in het Nederlands).
De basis instellingen zoals de taal, datum, uur, de BTW voeten kunnen bij de opstart van de 
kassa worden ingevoerd.
Het bediende display en de printer helpen u stap per stap verder bij deze opstart.

De toets TAX PGM laat ook toe om BTW voeten via een interactieve menu in te voeren.  
Dank zij deze gebruiksvriendelijkheid is deze kassa snel klaar voor gebruik. 

Een «Help» toets voor de programmering
Datum, uur, BTW, programmatieomschrijvingen, backup SD kaart(1)…

Opmerkelijke functies
Een lijst met bestaande artikels is reeds beschikbaar !
Dit vergemakkelijkt de programmatie van de omschrijvingen van de artikels en  
departementen.
Geef de juiste code van de omschrijving in en selecteer de toets om snel de omschrijving  
te programmeren.

Elektronisch journaal
Het elektronisch journaal is voorzien in de kassa om alle transacties te bewaren.  
Dit elektronisch journaal kan afgedrukt worden op de ticket printer of bewaard worden op 
de SD kaart (een optie) (1).

24 departementen op het klavier   
(12 departementen op 2 niveaus) en 2000 PLUs

4 betaalwijzen, 8 bedienden, 4 BTW voeten

De gegevens op de kassa tickets
• Omschrijving artikels (PLU), departementen, betaalwijzen en bedienden  

is maximum 12 karakters.
• Ticket hoofding kan 5 lijnen van 24 karakters bevatten.

Ook beschikbaar met een grote geldlade, die acht munten en vier bankbiljetten bevat.
Deze versie is enkel verkrijgbaar in zwarte kleur.

X/Z rapporten 
Dagelijks (financieel, BTW, betaalwijzen, departementen, artikels) en periodiek (financieel).

Multigebruik vak
Een multigebruik vak houdt de kassa netjes.

Andere functies
• Toets « Zonder ticket/Met ticket » en toets « Afdruk ticket ».
 - Werken zonder ticket en het ticket afdrukken op aanvraag 
• Sleutel positie « Rekentoestel »: 
 - Kassa kan ingesteld worden als rekentoestel

Technische specificaties

Klantendisplay Bediendendisplay

SD kaartlezer 4 kleuren met kleine lade  

Kies uit een grote selectie van kleuren, die past bij de uitstraling van uw zaak.
Tevens heeft u meerdere functies om uw zaak goed te beheren.

Thermisch papier 58 mm +0/-1 mm, max. 80 mm diameter 

Omgeving
Temperatuur: 0°C tot 40°C

Vochtigheidsgraad:  10% tot 90%

Afmetingen
SE-S100S:  167 mm (H) x 326 mm (B) x 345 mm (D)

SE-S100M: 180 mm (H) x 410 mm (B) x 450 mm (D)

Gewicht
SE-S100S: 3,3 kg, geldlade 5 munten en 3 biljetten

SE-S100M: 7,3 kg, geldlade 8 munten en 4 biljetten

Ontdek de eenvoud van programmering
en de gebruiksvriendelijkheid van deze kassa voor uw zaak. 

(1) SD kaart en batterijen AA (om het geheugen te bewaren) zijn niet bij geleverd. 
Compatibel met SD/SDHC kaarten: 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB en 32 GB klasse 4.


