
V-R7100
- AndroidTM baseret POS
- 15,6” TFT touchskærm
- Cloud service
- Fleksibel løsning

www.daks.nu



V-R7100 SMART OG ELEGANT

CASIO V-R7100 er AndroidTM baseret POS terminal 
med en 15,6” bred TFT Touchskærm. V-R7100 benyt-
ter AndroidTM 4.2 (Jelly Bean). I lighed med V-R100, er 
V-R7100 designet uden blæser, harddisk eller andre be-
vægelige komponenter for at sikre en stabil og effektiv 
butiksdrift.

Mål B = 40 cm / H = 30 cm /D = 24 cm / Vægt = 7 kg
UP-400
Printer

DL-2815
Skuffe

V-R MCR 
Kortlæser

USB/Seriel
udvidelsesport

BORDSTYRING

CASIO V-R7100 er med sin borstyring en per-
fekt terminal for personalet og giver et nemt 
og overskueligt billede af bordene.
Med en ekstra printer får køkkenet deres ordre 
printet med det samme.

RAPPORT / STATISTIK

CASIO V-R7100 bruges i mange butikker, 
hvor varene er sorteret på skærmen efter 
leverandør og/eller mærke. Således kan man 
få de rapporter man ønsker i den periode der 
vælges. Scanner og/eller vægt kan tilkobles.

KUNDEKONTO

CASIO V-R7100 har også mulighed for kun-
dekontostyring, så man kan have sine kunder 
registreret og lave konti oversigt. Rabatsatser 
for kundegrupper og meget mere...

V-R7100 tilbehør



WIDESCREEN LCD

CASIO V-R7100 er en 15,6” widescreen TFT 
LCD touchskærm. Med en opløsning på 
1366x768 øger man mulighederne for mere 
information på skærmen.

FLEKSIBEL MONTERING

CASIO V-R7100 kan monteres på flere forskel-
lige måder, afhængig af hvad som er prak-
tisk. Som standard står den på en smal fod 
som kan tiltes i flere vinkler. Foden kan tages 
af, og skærmen kan monteres på væggen. 
V-R7100 understøtter også vertikal montering.

WIFI & BLUETOOTH

CASIO V-R7100 har mulighed for Wlan og 
Bluetooth kommunikation for at skabe en led-
ningsfri bordflade. Internet og mail er tilgæn-
geligt via terminalens program - netkabel kan 
også benyttes. (V-R100 = RJ45 stik) 

HURTIG & BRUGERVENLIG

CASIO V-R serien er specielt tilpasset café, 
restaurant, kro og serveringssteder ge-
nerelt. Dette alene pga. dens funktioner 
og krav som stilles af f.eks.restauranter. 
Med den dynamiske skærm har man de 
mest solgte vare tilgængelige ved 1-2 tryk. 

CLOUD SERVICE

Til CASIO V-R serien kan vi tilbyde en tjeneste 
hvor alle salgstal sendes sikkert op i ”skyen”. 
Fra V-R Cloud Service kan man følge med på 
salget fra PC, smartphone eller tablet. Udskri-
ve rapporter, ændre priser eller sende tal til 
regnskabssystemer.
 

INTEGRERET KORTTERMINAL

CASIO V-R serien kan integreres med be-
talingsterminaler fra Verifone. En integreret 
løsning gør at man:
- Undgår fejl i indtastning af beløbet 2 gange
- Èn kvittering til kunden
- Hurtigere betjening



CLOUD SERVICE

UP-400
Printer

DL-2815
Skuffe

Mål B = 40 cm / H = 11,5 cm /D = 24 cm / Vægt = 5 kg

V-R100 LILLE OG KOMPAKT
CASIO V-R100 er AndroidTM baseret POS termi-
nal med en 10.4” Touchskærm. V-R100 benytter 
AndroidTM 2.2 (Froyo). I lighed med V-R7100, er 
V-R100 designet uden blæser, harddisk eller andre 
bevægelige komponenter for at sikre en stabil og 
effektiv butiksdrift.
V-R100 har vundet iF Product Design Award 2013. 
Den er enkel at placere på disken, kompakt og 
med integreret printer samt kundedisplay.
(CASIO V-R100 fåes også i hvid)

V-R100 tilbehør
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