
Euro-100 

 

Medzi najčastejšie požiadavky malých a stredných obchodníkov a zvlášť začínajúcich obchodníkov 

patrí jednoduchosť obsluhy spojená s eleganciou a praktickosťou. Euro-100 prichádza s vyšším 

výkonom, dobrými možnosťami pripojenia a jedinečnými riešeniami, ktoré šetria váš čas a peniaze. 

Vynikajúci štandard môžete naviac rozšíriť aj o ďalšie možnosti pripojenia, ktoré plánujete 

využívať. Táto registračná pokladnica podporuje externé zariadenie JODO na sťahovanie 

elektronického žurnálu. 

 

Použitie: 

� obchody s oblečením 

� potraviny 

� rôzne prevádzky služieb 

� pultové prevádzky 

� malé a stredne veľké supermarkety 

� bary 

� kaviarne 

� butiky 

 

 

Euro-100 T verzia 

Počet tovarových položiek 100 - 1.500 

Počet tovarových skupín 10 

Rýchlosť tlače 11 riadkov/s 

Šírka termo pásky 1 × 28 mm 

PC rozhrania USB, RS-232 

Obrázok: http://www.elcom.eu/images/euro-100/euro-100-01-1.jpg 

 

Euro-200 

 

Fiskálna registračná pokladnica Euro-200 jednoduchá na obsluhu pre začínajúcich, ale výkonná pre 

zbehlých obchodníkov vám ponúka široké možnosti pripojenia externých zariadení. Pokladnica 

Euro-200 svojimi vlastnosťami šetrí náklady na prevádzku a váš čas, preto je vhodná pre 

obchodníkov, ktorí hľadajú spoľahlivé riešenie a myslia na svoju budúcnosť. Táto registračná 

pokladnica podporuje externé zariadenie JODO na sťahovanie elektronického žurnálu. 

 

Použitie: 

� malé potraviny 

� drogérie 

� obchody s oblečením 

� pultové prevádzky 

� stredne veľké supermarkety 

� malé reštaurácie 

� bary, pohostinstvá 

 

 

Euro-200 TX verzia TE verzia 

Počet tovarových položiek 

100 – 2.400 

100 – 10.000 s použitím 

rozširujúceho pamäťového 

modulu 

100 – 2.400 

100 – 10.000 s použitím 

rozširujúceho pamäťového 

modulu 

http://www.elcom.eu/images/euro-100/euro-100-01-1.jpg


Počet tovarových skupín 30 30 

Rýchlosť tlače 11 riadkov/s 11 riadkov/s 

Šírka termo pásky 1 × 38 mm 1 × 57 mm 

PC rozhrania USB, RS-232, RS-485 USB, RS-232, RS-485 

 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images2/euro-200/euro-200-01-1.jpg 

 

Euro-500 Handy 

 

Fiskálna pokladnica Euro-500 Handy už v štandardnej výbave ponúka výborné technické vybavenie 

a široké možnosti pripojenia externých zariadení. Jej prednosťami sú kompaktné rozmery a 

moderný dizajn. Pre lepšie zladenie s vašou prevádzkou, ponúkame túto obľúbenú pokladnicu v 

dvoch farebných vyhotoveniach. Táto registračná pokladnica podporuje externé zariadenie JODO 

na sťahovanie elektronického žurnálu. 

 

Použitie: 

� ambulantný predaj 

� malé samoobslužné predajne 

� trhoviská 

� predajne textilu 

� drogérie 

� holičstvá 

� kozmetické salóny 

� parkoviská 

� cukrárne 

� kaviarne 

� novinové stánky 

� trafiky 

 

Euro-500 Handy T verzia TX verzia TE verzia 

Počet tovarových 

položiek 
100 – 7.000 100 – 7.000 100 – 7.000 

Počet tovarových 

skupín 
30 30 30 

Rýchlosť tlače 7 riadkov/s 10 riadkov/s 7 riadkov/s 

Šírka termo pásky 
1 × 28 mm (žurnál 

elektronický) 
1 × 38 mm 1 × 57 mm 

Rozhrania 2 × RS-232, PS2 2 × RS-232, PS2 2 × RS-232, PS2 

 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images/euro-500-handy/euro-500-handy-03-4.jpg 

 

Euro-2000 Alpha 

Pokladnica Euro-2000 Alpha patrí k veľmi populárnym pokladniciam pre malé a stredne veľké 

obchodné prevádzky. Ponúka vysoký užívateľský komfort v spojitosti so širokou ponukou 

podporných aplikácií a možnosťami pripojenia externých zariadení. Táto registračná pokladnica 

podporuje externé zariadenie JODO na sťahovanie elektronického žurnálu. 

 

Použitie: 

� obchody s oblečením 

� potraviny 



� rôzne prevádzky služieb 

� pultové prevádzky 

� malé a stredne veľké supermarkety 

� bary 

� kaviarne 

� butiky 

 

Euro-2000 Alpha T verzia TE verzia 

Počet tovarových položiek 100 - 7.000 100 - 7.000 

Počet tovarových skupín 8 8 

Rýchlosť tlače 7 riadkov/s 7 riadkov/s 

Šírka pásky 1 × 28 mm 1 × 57 mm 

PC rozhrania RS-232, RS-485 RS-232, RS-485 

 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images/euro-2000-alpha/gallery/euro-2000-alpha-01.jpg 

 

 

Euro-2100 

 

Fiskálna pokladnica Euro-2100 je určená pre všetkých moderných obchodníkov, ktorí svoj úspech a 

rýchly rast opierajú o špičkové technológie a spokojného zákazníka. Pokladnica Euro-2100 

poskytuje možnosť riadiť obchodnú prevádzku ešte efektívnejšie práve pre jej výborné vlastnosti a 

jej technické vybavenia. Táto registračná pokladnica podporuje externé zariadenie JODO na 

sťahovanie elektronického žurnálu. 

 

Použitie: 

� potraviny 

� drogérie 

� obchody s textilom 

� rôzne pultové prevádzky 

� stredne veľké supermarkety 

� reštaurácie 

� bary a pohostinstvá 

 Euro-2100 Euro-2100 TE 

Počet tovarových 

položiek 

8.000 

27.000 (s použitím 

rozširujúceho 

pamäťového modulu) 

100-6.500  

100-21.500 s použitím rozširujúceho pamäťového 

modulu 

Počet tovarových 

skupín 
30 30 

Rýchlosť tlače 17 riadkov/s 17 riadkov/s 

Šírka termo pásky 1 × 38 mm 1 × 57 mm 

PC rozhrania USB, RS-232, RS-485 USB, RS-232, RS-485 

 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images/euro-2100/euro-2100-01-1-sk.jpg 

 

Euro-2500TX 

Moderná registračná pokladnica Euro-2500TX so svojimi skvelými parametrami je pripravená 

slúžiť v akejkoľvek obchodnej a reštauračnej prevádzke. Pokladnica umožňuje vykonať všetky 

operácie požadované vo frekventovaných maloobchodných prevádzkach, navyše dokáže zvládnuť 



aj typické funkcie pre reštaurácie. Táto registračná pokladnica podporuje externé zariadenie JODO 

na sťahovanie elektronického žurnálu. 

 

Použitie: 

� reštauračné prevádzky 

� kaviarne 

� bary 

� cukrárne 

� pizzérie 

� predajne mäsa 

� zeleniny 

� drogérie 

� predajne textilu 

� papiernictvá 

� malé supermarkety 

 

 

Euro-2500TX 

Počet tovarových položiek max. 25.000 

Počet tovarových skupín 64 

Rýchlosť tlače 15 riadkov/s 

Šírka termo pásky 1 × 54 mm 

PC rozhrania RS-232, RS-422 

 

 

Upozornenie: Fiškálne tlačiarne EFox sa plánujú zapracovať do programu POHODA od 

verzie POHODA Máj 2011, rel. 9800. 

 

Fiskálne tlačiarne EFox 

 

V našej ponuke nájdete širokú škálu spoľahlivých fiskálnych tlačiarní renomovaných značiek 

Elcom, Epson a Bixolon s obchodným názvom EFox (Elcom Fiscal box), ktoré boli úspešne 

certifikované v súlade so zákonom č. 289/2008 Z.z. Vyberať si môžete z modelov s termotlačiarňou 

alebo ihličkovou tlačiarňou. 

 

Fiskálna tlačiareň Elcom-500 FP 

 

Vybrané vlastnosti: 

� kvalitná a cenovo výhodná 

� obľúbená a spoľahlivá tlačiareň 

� rýchla dostupnosť náhradných dielov 

� ľahká a kompaktná, 

� možnosť pripojenia externých zariadení, 

� jednoduché ovládanie, 

� viacero farebných vyhotovení (biela, čierna). 

 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images/elcom-500-fp/elcom-500-fp-01-3.jpg 

 

Termo tlačiarne kompatibilné s fiskálnym modulom EFox – T 

 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images/efox/efox-t.jpg 



 

Elcom LK-T20 

� kvalitná a cenovo najvýhodnejšia 

� spoľahlivá a zákazníkmi obľúbená 

� vynikajúce funkčné vlastnosti 

� rýchla dostupnosť náhradných dielov 

 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images/efox/elcom-lk-t20-fp.gif 

 

Bixolon SRP-350 

� cenovo prijateľná 

� vysoká kvalita 

� spoľahlivé riešenie 

 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images/efox/bixolon-srp-350-fp.gif 

 

Epson TM-T88 

� vysoká kvalita 

� špičkové vlastnosti 

� renomovaná značka 

 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images/efox/epson-tm-t88-fp.gif 

 

Ihličkové tlačiarne kompatibilné s fikálnym modulom EFox – M 

 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images/efox/efox-m.jpg 

 

Elcom LK-D30 

� kvalitná a cenovo najvýhodnejšia 

� spoľahlivá a zákazníkmi obľúbená 

� vynikajúce funkčné vlastnosti 

� rýchla dostupnosť náhradných dielov 

 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images/efox/elcom-lk-d30-fp.gif 

 

Bixolon SRP-275 

� cenovo prijateľná 

� vysoká kvalita 

� spoľahlivé riešenie 

 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images/efox/bixolon-srp-275-fp.gif 

 

Epson TM-U220 

� vysoká kvalita 

� špičkové vlastnosti 

� renomovaná značka 

 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images/efox/epson-tm-u220-fp.gif 

 

Nemusíte kupovať novú tlačiareň, stačí upraviť na EFox 

Fiskálny zákon neznamená automaticky kúpu úplne novej tlačiarne. Pre všetkých vás, našich 



zákazníkov, ktorí už používate tlačiarne Elcom a vybrané modely tlačiarní Epson (TM-T88, TM-

U220) a Bixolon (SRP-275, SRP-350), sme pripravili riešenie, ktoré vám umožní upgradovať 

súčasnú nefiskálnu tlačiareň na fiskálnu verziu spĺňajúcu všetky požiadavky fiskálneho zákona. Pre 

lepšie zladenie vašej súčasnej tlačiarne s vašou prevádzkou vám prinášame všetky ponúkané 

riešenia upgradov v dvoch farebných vyhotoveniach - v bielej a čiernej farbe. S našimi 

certifikovanými riešeniami ušetríte nemalé finančné výdaje za kúpu novej fiskálnej tlačiarne a 

navyše u vybraných modelov máte možnosť predĺženia záruky až na 3 roky úplne zdarma. 

 

Schéma úpravy tlačiarne na fiskálnu verziu pomocou fiskálneho modulu EFox – T 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images/efox/upgrade-elcom-lk-t20-fp.jpg 

Schéma úpravy tlačiarne na fiskálnu verziu pomocou fiskálneho modulu EFox -M 

Obrázok:http://www.elcom.eu/images/efox/upgrade-bixolon-srp-275.png 


