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Директна връзка с НАП

КЛЕН (контролна лента на електронен носител)

Иновативен дизайн

Големи и удобни клавиши

Графичен дисплей с висока резолюция

Динамично визуализиране на размера на цифрите

Бързо и лесно зареждане на хартия

Нисък разход на хартия

Бърз и безшумен печат

Бутон Help за всички менюта

Пълно/опростено меню

Комуникация с компютърPerfect M-KL

европейско качество на най-добри цени

Perfect M-KL е оптимален електронен касов апарат с фискална памет от луксозната серия касови апарати PERFECT, 
отговарящ изцяло на изискванията на Наредба H-18 на Министерството на финансите. Оборудван е с КЛЕН (контролна 
лента на електронен носител) и вграден данъчен терминал за връзка с НАП. Удобен, с модерен дизайн и богати 
функционални и комуникационни възможности, той е изключително подходящ за обекти с голяма натовареност.



Бързо зареждане на хартия

Бърз и безшумен печат

Департаменти: 50+8

Оператори: 20

Данъчни групи: 8

Брой програмируеми артикули: 30 000

Брой режими на Брой режими на работа: 6

Служебно въведени и изведени суми

Пароли за достъп до режимите на работа

Изчисляване на ресто, процентна и стойностна отстъпка и надбавка

Видове плащания 5 (в брой, с чек, на кредит, с USD, с EUR)

Работа с валути

Възможност за издаване на фактури

РРежим фискален принтер

Графично изображение на фирмен знак върху боновете

Следене на стокови наличности в килограм/брой/литри

Клавиатура с 32 бутона

Линеен термален принтер (32 символа на ред, 12 реда/сек.)
Графичен операторски дисплей (132х64) 

Графичен клиентски дисплей (128х128) - опция

КЛЕН (контролна лента на електронен носител): 
SDSD карта за съхранение на информация с капацитет над 46 000 000 реда 
(около 2 500 000 бележки)

Вграден данъчен терминал за дистанционна връзка с НАП

NiMH батериен пакет - опция

2xRS232 порт за връзка с компютър, 
електронна везна и баркод скенер, управление на сейф

1xUSB порт за връзка с компютър 

ЗахЗахранване: Адаптер AC/DC 7.5V/3.3A

Консуматив: Термохартия (ширина 57мм, диаметър 55мм)

Работен температурен диапазон: от -15°C до +45°C

Габаритни размери: 163х242х73 мм

Тегло: 0.680 кг (без батерия)

· Графичен клиентски дисплей 

· Бял цвят на устройството

· Батерия

Дейзи Технолоджи ЕООД 
София 1113, ул. „Тинтява” 15-17 · тел. 02 / 960 71 41, факс: 02 / 962 42 22 · info@daisy.bg

www.daisy.bg

КРАСИВ И УДОБЕН!
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