CUBE 13
•
výkonné řešení je postaveno na
HANNSPAD 133 TITAN 2 s 13,3“ širokoúhlým kapaciptním
displejem úhlem sledování až 178 ° a poskytuje tak dokonalý
pohled na obrazovku z libovolné polohy bez mrtvých úhlů
•
Kovový stojan s možností uchycení k
podkladu šrouby, zámkem pro uzamčení HW a dutou
hliníkovou nohou pro vedení kabeláže, dělá z tohoto systému
robustní, reprezentativní a však velmi dostupné řešení.

8.690,bez DPH vč. poplatků RP a AO
Pokladní systém CUBE 13 ve spojení s Hannspad TITAN 2 vám přináší spojení nevšedního stylu, vynikající funkčnosti, vysokého
výkonu díky octacore procesoru a řady moderních technologií pro každodenní práci. Tablet Hannspad TITAN 2 je skvěle
vybaveným nástrojem pro podnikání. Přichází s řadou mnoha vylepšení jako dvě volné pozice micro USB pro příslušenství nebo
HDMI.
procesor
Typ procesoru
Frekvence CPU
Počet jader
Display
rozlišení
úhlopříčka
pamět
Velikost paměti
RAM

Cortex-A53 Octa Core
1500 Mhz
Osmijádrový procesor
1920x1080
13,3”
16GB
2GB

komunikace
Wi-Fi
Bluetooth
Vstup/výstup
Pamětové karty
USB/HDMI
baterie
baterie
Operační systém
Operační systém

ano
ano
Ano / microSD
2x micro USB/ 1x HDMI
Li-ion Battery 10000mAh
Android 5.1 v češtině

Aby Váš systém byl kompletní, je potřeba vybrat vhodnou tiskánu, která bude bez problému komunikovat přes Android a bude
vám oporou ve vašem podnikání. Níže najdete doporučované tiskárny, jak mobilní BT tiskárnu, kterou si připnete za pas
přiloženým pouzdrem, nebo klasické stolní pokladní tiskárny s komunikací přes USB, BT nebo LAN. CUBE umí komunikovat se
dvěmi tiskárnami, když potřebujete posílat objenávky do kuchyně a účtenky tisknout na baru nebo za pasem u mobilní tiskárny.
303693
303307
303742
303729

Birch BM-C02 Mobilní tiskárna účtenek, BT + POUZDRO
Seiko pokladní tiskárna RP-D10, řezačka, USB, černá, zdroj
Seiko pokladní tiskárna RP-D10, řezačka, LAN, černá, zdroj
Seiko pokladní tiskárna RP-D10, řezačka, BT, černá, zdroj

2890,- bez DPH
3890,- bez DPH
4590,- bez DPH
5790,- bez DPH

PRO RESTAURACE

PEXESO

PRO OBCHOD

Určeno pro všechny druhy
gastronomických provozů od restaurací,
přes pizzerie, bageterie, fasfoody,
kavárny, ale také bary, kluby, diskotéky

Vhodné pro jakýkoliv typ obchodu
s prodejem zboží nebo služeb,
jakou jsou například módní domy,
potraviny, květinářství, kadeřnictví

Licence ZDARMA
obsahuje EET modul. Má omezení na 100 položek a neobsahuje skladové hospodářství
PEXESO je unikátní a uživatelsky velmi příjemný a jednoduchý pokladní systém, pro dotykové monitory, dotykové pokladny
(POS), tablety, chytré telefony a jiné mobilní terminály a zařízení, které pracují se známým operačním systémem Android.
PEXESO je možné používat pouze dotykem na displej a není možné ho ovládat pomocí myši.
Hlavní přednosti PEXESA

•
•
•
•
•
•

je velmi jednoduchý a intuitivní na ovládání
je uživatelsky přívětivý a přizpůsobí se vašim potřebám
umožňuje nastavení barev, stolů a položek na úrovni uživatele
pracuje na základě systému “Drag and drop” (táhni a pusť) - stačí danou položku či stůl podržet a přetáhnout na jiné
místo
byl navržen pro rychlé účtování
poskytuje statistiky - počítá kliky obsluhy, rychlost zaúčtování a vyhodnocuje nejlepšího obsluhujícího (vhodné pro
individuální motivační systém odměňování zaměstnanců)

PEXESO vyvíjelo 57 profesionálů
Na pokladním systému PEXESO jsme pracovali zhruba 7 měsíců. Protože jsem velmi nároční, další zhruba 3 měsíce probíhalo
testování a vychytávání některých nedostatků. Na celém vývoji se podílelo 57 profesionálů z řad gastronomických poradců,
číšníků, barmanů, provozních, testerů, grafiků a programátorů.

