
Фискалeн принтер
FMP-10 KL

Възможностите на фискалния принтер
DATECS FMP-10 KL са съобразени с изискванията 
за обслужване на клиенти и за финансова отчетност 
във всички видове търговски обекти.
Фискалното устройство отговаря на изискванията 
на Наредба Н-18 от 13.12.2006 на Министерство на 
финансите, като осигурява дистанционна връзка 
с НАП чрез Данъчен терминал.



 

Метод на печат Директен термопечат

Скорост на печат 50 мм/сек

Консуматив - термохартия Термохартиена ролка: ширина 58 мм, диаметър 55 мм, дебелина - 65-80 µm

Захранване AC/DC араптер:  Вход: АC 100 - 240V, 1.3A, 50/60Hz; Изход: DC 9V, 1A

Размери (ш x д x в), мм 116 x 104 x 63

Тегло, кг  ~ 0.445

Интерфейс
• RS 232, тип RS 232С, 8 стойности на стойност на предаване на серийния порт, 
  от 1200 до 115200 bps - ограничена функционалност: диагностика, настройки, отчети (без Z-отчет)
• Bluetooth

КЛЕН SD карта 2GB; 45 000 000 реда (1 500 000 бележки)

Данъчен терминал  Вграден, с вътрешна (външна) антена и SIM карта на мобилен оператор

Фискална памет 4 Mb Flash, с обем 4000 отчета
Експлоатационни 
характеристики

• Печатаща глава - 100 млн. импулси или 50 км 
• Печатащ механизъм - 15 млн. реда

Функционални 
възможности

•  КЛЕН 2 GB
•  Зареждане и отпечатване на графично лого
•  Отпечатване на промените в данъчните ставки
•  Печат на следните отчети:

-  Z- и X-отчет
- Разширен дневен отчет
- Съкратен и детайлен отчет на фискалната памет „от дата до дата“ или „от блок до блок“
- Отчет „Оператори“
- Отчет „Артикули“

• Вграден данъчен терминал

Тип на обслужване • Контрол на изхода на обекта 
• Разносна търговия

Вид на плащане •  В брой, кредит, чек, карта и 4 вида програмируеми
•  Aлтернативна валута (EUR)

Графично лого Черно-бяло, 48 x 12 мм (384 x 96 точки)
Протокол за 
комуникация с РС Специализиран протокол на DATECS за комуникация по RS 232C

Приложение •  Куриерски услуги
•  Разносна търговия

София 1784, Бул. Цариградско шосе 115 А 
тел: +359 (2) 8165 500; факс: +359 (2) 8165 510; 
e-mail: sales@datecs.bg; www.datecs.bg
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