
 Enklare

 Smidigare

 Flexiblare

• Modern design

• Liten och smidig

• Nät- eller batteridrift

• 8 varugrupper

• Elektronisk journal

• Uppfyller kassalagen,
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• Tillverkardeklarerad



Kompakt utförande
XE-A147 är liten, kompakt och enkel att flytta
eller att ta med sig. För dig som har en ambule-
rande verksamhet är XE-A147 det perfekta
valet.

XE-A147 är kassaregister och kassalåda i en
gemensam enhet. Kassalådan är inredd med tre
sedelfack och sex myntfack. En bred öppning i
kassalådans framkant gör det enkelt och säkert
att stoppa in större sedlar, kuponger eller andra
värdehandlingar.

XE-147 är också utrustad med en avläggningyta
för pennor, papper eller småmynt.

Thermoprinter
XE-A147 är utrustad med en thermoskrivare
som alltid ger utskrifter av högsta kvalitet. Har
du en egen grafisk logotype så kan denna skri-
vas ut på alla kvitton. Detta ökar mervärdet för
dina kunder och blir dessutom en naturlig del i
din marknadsföring.

Tydlig display
Operatörsdisplayen på XE-A147 är stor, tydlig
och ljusstark, egenskaper som är viktiga för
operatören i det dagliga arbetet.

SD-kort för säker datalagring
XE-A147 är utrustad med en SD-kortsenhet.
Du kan enkelt över-
föra försäljnings-
resultat och journal-
information till SD-
kort. Du kan också
spara säkerhetskopior
av dina unika
programinställningar.

SD-kort köpes separat

Batteridrift
XE-A147 kan utrustas med ett
uppladdningsbart batteri. Bekvämt och nöd-
vändigt om du saknar elektricitet vid kassa-
platsen. Batteriet monteras enkelt innanför en
lucka på kassan och innebär alltså inga extra
lådor och sladdar.
XE-A147 kan drivas med hjälp av batteri under
cirka åtta timmar.

Batteri (XE-A1BT är tillbehör)

Funktioner
XE-A147 har åtta varugrupper och tvåhundra
PLU. Givetvis finner du också alla andra funktio-
ner som krävs på ett modernt kassaregister.

Specifikationer:
Display: 9 positioner
Printer: 1 station thermo
Kassalåda: 3 sedelfack, 6 myntfack
Varugrupper: 8 st
PLU: 200 st
E-journal: 3000 rader
Mått: 335x360x190 (BDH) mm
Vikt: 5 kg
Kontrollenhet: Clean Cash / Cash Control Unit

Sharp Electronics (Nordic AB)
Box 14098, 16714 Bromma
www.sharp.se

Elektronisk journal
Journalminnet i XE-A147 är
på tretusen rader. Du kan
självklart välja om du vill
skriva ut innehållet på pap-
per eller överföra och spara
innehållet på SD-kort.

Utskrift av kvitton
De tydliga och lättlästa
kvittona är 58 mm breda.
Varje kvitto visar företags-
uppgifter, försålda varor,
moms, betalmedel och
övriga uppgifter reglerade av
kassalagen (SFS 2007:592).


