
Til buTikker

og resTauranTer

2015

Vores priser er inkl. programmering, levering og fri telefonsupportAlle priser er gældende så længe lager haves og eksklusiv programmering, levering og moms. Der tages forbehold for trykfejl, valutastigninger og udsolgte varer.
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CASIO V-R7100 AndroidTM-baseret kasseterminal
 
- 15,6” Widescreen TFT touchskærm
- Androidtm 4.2
- Uendelig plu, varegruppe, eksp. mm.
- Kunde- og reservationsstyring
- Rapporter direkte fra database
- Kalenderfunktion
- Strømbesparende
- Salgsstatistikker
- Internet og e-mail
- Wifi & Bluetooth
- Mulighed for Cloud service
- Mulighed for dankort

- Inkl. Printer 
- Inkl. Pengeskuffe

Autoriseret Casio-forhandler:

CASIO V-R100 AndroidTM-baseret kasseterminal
 
- 10,4” farve svga touchskærm
- Lcd kundedisplay
- Indbygget termisk 80 mm printer
- Uendelig plu, varegruppe, ekspedienter mm.
- Kunde- og reservationsstyring
- Rapporter direkte fra database
- Salgsstatistikker
- Internet og e-mail
- Mulighed for dankort
- Mulighed for 
 Cloud service
- Inkl. skuffe

LEASING

fra
 kr. 8

50,- 

pr. m
d.

LEASING

fra
 kr. 6

77,- 

pr. m
d.

Normalpris   kr. 41.800,- 
Gl. kasse    - kr. 16.800,- 
Intropris  kr. 25.000,- 
(Intropris gælder til 1. maj 2015)

Vi har også altid brugte kasseapparater samt  
alt i bonruller og farvebånd til gode priser.

57 mm termobon/journal 
99 varegrupper 
5.000 PLU 
99 ekspedienter 
Hurtig og lydløs printer 
5,7” LCD-farveskærm 
Mulighed for logo på bon 
Nemt drop-in bonskifte 
Fladt skænktæt tastatur 
Mulighed for scanning 
Mulighed for DK-terminal 
Mange rapporter.

Casio TE-4000

Normalpris kr. 12.900,- 
Gl. kasse           - kr.    4.000,- 
Din pris  kr.    8.900,-

ECR Center 

København A/S

57 mm termobon/journal 
200 varegrupper 
2.000 PLU (+72 flade PLU) 
30 ekspedienter 
Mange rapporter  
Hjælpefunktion 
Metalpengeskuffe 
Hurtig og lydløs printer 
Nemt drop-in bonskifte 
Mulighed for logo på bon 
Drejeligt kundedisplay.

Casio SE-C2000
ECR Center 

København A/S

Normalpris   kr. 14.900,- 
Gl. kasse   - kr.   5.000,- 
Din pris   kr.    9.900,-

57 mm termobon
99 varegrupper
77 direkte PLU (5000 i alt)
99 ekspedienter
Mange rapporter
Hjælpefunktion
Metalpengeskuffe
Hurtig og lydløs printer
Nemt drop-in bonskifte
Mulighed for logo på bon
Mulighed for DK-terminal
Drejeligt kundedisplay

Casio TE-2400

ECR Center 

København A/S

Normalpris kr. 21.900,- 
Gl. kasse           - kr.    5.000,- 
Din pris  kr. 16.900,-

57 mm termobon/journal 
200 varegrupper 
2.000 PLU 
30 ekspedienter 
Mange rapporter 
Hjælpefunktion 
Metalpengeskuffe 
Hurtig og lydløs printer 
Nemt drop-in bonskifte 
Mulighed for logo på bon 
Drejeligt kundedisplay.

Normalpris kr. 10.900,- 
Gl. kasse           - kr.    3.000,- 
Din pris  kr.    7.900,-

Casio SE-S2000

ECR Center 

København A/S

Normalpris   kr. 14.900,- 
Gl. kasse   - kr.   5.000,- 
Din pris   kr.    9.900,-

57 mm termobon/journal 
99 varegrupper 
5.000 PLU 
24 ekspedienter 
Hurtig og lydløs printer 
Mulighed for grafisk bonlogo 
Nemt drop-in bonskifte 
Drejeligt kundedisplay 
Mulighed for DK-terminal 
5,2” LCD-farveskærm 
Mulighed for scanning 
Lagring af data på CF-kort.

Casio TE-2200

ECR Center 

København A/S

ECR Center København A/S 
Vesterbrogade 185  
1800 Frederiksberg 
Telefon  3321 2327 
www.ecr-center.dk 
casio-ecr@mail.dk

Vores konsulenter er bosiddende i 
hele regionen. Vi dækker altså hele 
København, Sjælland og Lolland 
Falster. 

Din pris kr.   9.900,-  inklusiv kasseintegration

Fremtidens farverige  
betalingsløsning

Yomani har et helt nyt og unikt 

terminaldesign med bløde kurver, 

blanke overflader og et mindre 

flademål end tidligere. Yomani 

opfylder naturligvis alle gældende 

krav fra Nets og kortselskaberne,  

herunder ’’forced offline’’. 
LEASING

fra
 kr. 6

77,- 

pr. m
d.

LEASING

fra
 kr. 3

05,- 

pr. m
d.

LEASING

fra
 kr. 3

36,- 

pr. m
d.

LEASING

fra
 kr. 2

70,- 

pr. m
d.

LEASING

fra
 kr. 3

36,- 

pr. m
d.

LEASING

fra
 kr. 5

91,- 

pr. m
d.

ECR Center 

København A/S

ECR Center 

København A/S

ECR Center 

København A/S

ECR Center 

København A/S

NYHED

NYHED

CASIO V-T500 AndroidTM-baseret tablet
 
- 10,1” farve lcd touchskærm
- Bordstander
- Skærmcover / Håndbælte
- Udskifteligt batteri
 - inkl. printer
- inkl. skuffe
(Leasingpris gælder til 1. maj 2015)



Casio QT-6100  Café/detail

Perfekt kasseapparat der giver hurtige og præcise  
betjeninger i travle caféer og detailbutikker. 
  
QT-6100 er et moderne kasseapparat, der forener det traditionelle med  

moderne teknologi og design. QT-6100 giver dig mulighed for tilslutning  

af fx eksterne printere (bon/køkken) eller dankortterminal. Du får et væld af 

funktioner, der naturligvis tilpasses til dine ønsker og behov. 
 
- 12,1” farve lcd touchskærm  
   (800x600) 
- Mix & match (menuer)  
- 80 mm termobon med grafisk logo 
- 99 ekspedienter/tjenere og tjenerlås  
   (dallaskey)  
- 9.999 plu’er og 99 varegrupper 
- Mulighed for kundedisplay 
- Rapporter og statistikker. 
 
Tilslutningsmuligheder: 
- Eksterne printere 
- Dankortterminal

Kasseapparater til alle brancherSe de mange muligheder her i brochuren. På bagsiden kan du finde oplysninger, så du kan kontakte os for 
yderligere informationer, ligesom vores konsulenter gerne besøger dig og giver dig uforpligtende tilbud.

RING 

FOR 

TILBUD 

& DEMO

RING 

FOR 

TILBUD

Spar tid og penge
samtidig med at du 
øger din indtjening!

- Færre fejl 
- Øger dit salg 
- Mindre stress 
- Bedre service 
- Mindre ventetid 
- Højere effektivitet 
- Personalet er ved dine kunder 
- Bedre udnyttelse af personalet 
- Mere tilberedelsestid i køkkenet 
- Reducerer antallet af afbestillinger 
- Helt op til 16 timers driftstid 

      CashGuard er et tyverisikkert kontant 

                    håndteringssystem, som nedbringer røveri           

                    forsøg og forhindrer fejl både ved tilbagebetaling 

og kasseopgørelse. 

- Større sikkerhed

- Sikker, fejlfri tilbagebetaling

- Korrekt kasseopgørelse

- Ingen adgang til mønter/sedler

- Effektiv styring

- Hurtig ekspedition

PAKKETILBUD
BRUGT/DEMO

57 mm termobon/journal 
99 varegrupper 
5.000 PLU 
Metalpengeskuffe 
Hurtig og lydløs printer 
5,2” LCD-farveskærm 
Mulighed for grafisk bonlogo 
Nemt drop-in bonskifte 
Drejeligt kundedisplay 
Inkl. dankortinterface 
Mange rapporter 
Lagring af data på CF-kort.

Normalpris  kr. 29.800,- 
Du sparer kr. 18.900,-

Kr. 14.900,-
Så længe lager haves

BRUGT/ 

DEMO BRUGT/ 

DEMO

Casio TE-7000
inkl. SAGEM Dankort terminal

PAKKETILBUD
BRUGT/DEMO

57 mm termobon/journal 
99 varegrupper 
5.000 PLU 
Metalpengeskuffe 
Hurtig og lydløs printer 
5,2” LCD-farveskærm 
Mulighed for grafisk bonlogo 
Nemt drop-in bonskifte 
Drejeligt kundedisplay 
Inkl. dankortinterface 
Mange rapporter 
Lagring af data på CF-kort.

Normalpris  kr. 35.800,- 
Du sparer kr. 20.900,-

Kr. 14.900,-
Så længe lager haves

Casio TE-8000
inkl. SAGEM Dankort terminal

LEASING

fra
 kr. 9

15,- 

pr. m
d.

Kan integreres til QT-6600

Casio Business Management Solution

Få fuldt udbytte af dit kasseapparat med det nye pc-software til QT-6600, hvor 
du kan kontrollere mange funktioner samt aflæse kassen fra kontoret. 
 
Udpluk af funktioner:
- Tilretning af varer og priser
- Lagerstyring
- Kasserapporter  
   i Excel / PDF format
- Kampagnestyring  
   (Mix & Match)
- Avanceberegninger
- Følg omsætningshastigheden  
   på dine varer
- Følg dit salg time for time – vare for vare
- Generering af hyldeforkanter
- Styring af flere butikker.

Køb CBMS sammen med din QT-kasse og få en speciel introduktionspris!

Casio QT-6600 til alle brancher - restaurant / detail / renseri

Et af markedets allerstærkeste  
produkter til restauranter, detail- 
butikker og renserier. 
 
- 15” farve LCD touchskærm (1024x768) 
- Mix & Match (menuer) 
- 80 mm termobon med grafisk logo 
- 99 ekspedienter/tjenere og tjenerlås  
   (Dallaskey)  
- 100.000 scannings-PLU’er 
- 99 varegrupper 
- Mulighed for kontokunder  
- Timestyring af personale 
- Integreret kundedisplay 
- Rapporter og statistikker.

Tilslutningsmuligheder:
- Orderman  
 håndterminal 
- Registrering af  
 personalets arbejdstid 
- Op til 16 printere  
      (Bon/bar/køkken) 
- Magnetkortlæser 
- Dankortterminal 
- Vægt 
- Back office 
- Brug af loyalitetskort.

Dankort Vægt Scanner Køkkenprinter LoyalitetskortBonprinter

Tilslutningsmuligheder:

LEASING

fra
 kr. 1

.085,- 

pr. m
d.

ECR Center 

København A/S

ECR Center 

København A/S

ECR Center 

København A/S
ECR Center 

København A/S

ECR Center 

København A/S ECR Center 

København A/S

ECR Center 

København A/S

ECR Center 

København A/S

ECR Center 

København A/S


