
Flexibele en krachtige oplossingen,
maar toch de eenvoud in gebruik

SE-S400 / SE-S3000
SE-C450 / SE-C3500

www.casio-europe.com/nl/ecr
www.casio-b2b.com/ecr/be-nl
www.facebook.com/CasioCashRegistersInternational
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Méér mogelijkheden die de efficiëntie van uw zaak versterken
Programmeren via PC
Een PC programma is beschikbaar om de kassa te programmeren.
De programma gegevens op de PC worden, via een SD kaart, getransfereerd naar
de kassa.

Snelle en geluidloze printer
Snel en eenvoudig papier plaatsen.

Grafische logo’s
Meerdere grafische logo’s zijn beschikbaar en kunnen afgedrukt worden 
op de tickets.

Help functie voor de programmering
Voor de datum, het uur, de BTW tarieven enz.

Eenvoud in gebruik en programmering
Dankzij het 10-lijn LCD bediende display worden de dagelijkse functies veel 
eenvoudiger. Creatie, wijziging van een artikel of een prijswijziging worden 
kinderspel.

Snelle backup via SD kaart
Gebruik een SD kaart om de verkoop- en programma  -
gegevens te bewaren.
De bewaarde gegevens zijn in csv (Excel™) formaat.
Het elektronisch journaal kan op elk moment worden 
afgedrukt op de kassa.

Anti-bacterieel klavier
Klavier is anti-bacterieel.

Andere beschikbare functies
De SE-S400/SE-S3000 zijn erg geschikt voor superette of detail handel.

De SE-C450/SE-C3500 hebben een groot aantal rechtstreekse artikels voor 
de kleinere cafés, bakkerijen en snelrestauratie.

De scanner functie laat een snel en eenvoudig beheer van artikels met barcode toe.

2 stations thermische printers voor SE-S3000 en SE-C3500.

Modellen                     SE-S400 SE-S3000 SE-C450 SE-C3500
Kleuren Zilver Zwart
Klavier Druktoetsen Druktoetsen en vlak

Displays
Bediende LCD 10 lijnen met groene achtergrond      

Oriënteerbaar display

Klant LCD 2 lijnen alfanumeriek, oriënteerbaar 

Printer

Aantal
stations 1 2 1 2

Type Thermisch 14 lijnen/sec, papier 57/58 mm 
diameter rol 80 mm                               

Aantal  PLUs Maximum 3000 7000 3000 7000

Lade
S : 5 munten - 4 biljetten      
M: 8 munten - 4 biljetten      

Klein (S)
of 

groot (M)
Groot (M)        

Batterijen                            2 AA batterijen (niet mee geleverd)

Aantal RS232 poorten 2

PC software                  Ja - Communicatie kassa/PC via SD kaart

Scanning Connectie scanner RS232 (in optie)

Elektrisch verbruik                0,26 A

Temperatuur/
Vochtigheidsgraad 0 tot 40°C / 10 tot 90 %                  

Afmetingen L x D x H 400 mm x 450 mm x 280 mm (Model M) 
330 mm x 360 mm x 204 mm (Model S) 

Technische specificaties

10-lijn LCD bediende display Oriënteerbaar 2 lijn 
klantendisplay 

SE-S400 met kleine lade 

Kleine horecazaken en bakkerijen

Detail handel

SE-S400 / SE-S3000
SE-C450 / SE-C3500

SE-C450 SE-C3500

SE-S400 SE-S3000


