QMP 60
Výkonná registrační pokladna
pro síťová řešení

Highlights:
připraveno pro EET
záloha funkcí
LAN interface
USB rozhraní pro
připojení ext. zařízení

Version 1.0

Osvědčená zkušenost
a inovativní vylepšení
vede ke zvýšení flexibility a spolehlivosti

QMP 60 představuje ideální řešení pro malé a střední podniky, které nechtějí zvýšit svou
kvalitu a efektivnost. Tato malá pokladna kombinuje bezpečnost a spolehlivost s intuitivním ovládáním
a jednoduchým programováním.
Díky použití vysoce kvalitních komponent a materiálů je QMP 60 mimořádně odolný a robustní.
Software QMP s osvědčeným výkonem minimalizuje požadavky na hardware a zabraňuje manipulaci.
Integrované USB rozhraní umožňuje připojení dalších zařízení (skenery, klávesnice ...)
Špičkový koncept řízení ve spojení s moderním designem činí z QMP 60 ideální malou pokladnu
pro téměř všechny typy firem.
QMP 60 nabízí vše, co potřebujete pro síťová prostředí.
Vestavěné rozhraní LAN je součástí standardní konfigurace.
Využijte nejnovější cloud technologie s naším back-office softwarem „QBC - QUORiON Business Control“.
Nastavení je velmi snadné a nevyžaduje žádnou instalaci softwaru.

QMP 60
QMP 60 nabízí vše, co potřebujete pro
potřebu síťových řešení.
Se standardním vestavěným LAN interface,
spojení s cloudem systémů,
jako je například naše zázemí
„QBC - QUORiON Business Control“
je vše jednodušší než kdy jindy.

Technical Specifications
QMP 60
CPU

ARM Cortex-A9 400 MHz

Operating system

QMP Linux-based

Interfaces

Serial: 1 x RS232-5V (RJ45)

Working memory

32 MB SDRAM

USB Type A: 1 x USB 2.0
USB Type B: 1 x USB 2.0

System memory

4 GB eMMC

Drawer: 1 x RJ11-9V

Memory expansion

via USB

LAN: 1 x 100 MBit

Operator display

LCD multiline, 192 x 64 px, blue
backlight, graphical

Power supply

100–240 V AC, 1.4 A (external)
9.0 V DC, 4.44 A (internal)

Customer display

LCD multiline, 192 x 32 px, blue
backlight, graphical

Keyboard

42 keys

Weight

2.0 kg

Internal receipt printer

58 mm with easy load

Dimensions

290 x 110 x 240 mm (LxHxW)

Specification
receipt roll

Thermal paper, width: 57 mm,
max. Ø: 46 mm

Operating temperature 0°C – + 45°C
Storage temperature

- 20°C – + 60°C

QMP 60
Modernizovaný SW QM
SQLite databázový systém
Přepracovaná koncepce provozu,
moderní struktura menu pro provoz a
programování POS systému
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