
SAM4S ER-430M är en blixtsnabb kassa för dig som har höga krav på snabbhet 
samt vill ha en direktskrivande journalremsa. Den extremt snabba thermoskrivaren  
skriver med en hastighet av 20 linjer per sekund. Uppdragbar samt vridbar  
kunddisplay samt två kommunikationsportar är standard. Med sitt platta  
tangentbord är detta det perfekta kassaregister som man behöver hålla rent.  
Upp till 60 artiklar kan programmeras som direktval. Dagsrapporterna redovisar  
försäljning av varje varugrupp samt vilket betalsätt som använts samt automatisk 
momsuträkning. Kassan levereras med önskade varugrupper och kvittotexter  
programmerade. Möjlighet att sätta grafisk kvittologo på kundkvitto finns. 

2 raders LCD-display med 16 tecken samt 
Uppdragbar, vridbar kunddisplay 
44 mm tystgående, blixtsnabb 2-stations 
thermoprinter, 20 rader/sek 
Tangentbord med 90 knappar 
Låsbar kassalåda med sedelinstick 
Stor kassalåda, helt i metall 
Upp till 9 000 artiklar 
In-/Utbetalt funktion 
99 kassörer 
Ett 30 -tal olika rapporter kan tas ur kassan 
Upp till 15 000 raders elektronisk journal 
Flertal tillbehör kan anslutas 
6 rader med 32 tecken per rad för övre och nedre 
kvittologo  

Anslutbara tillbehör:  Pc. Streckkodsläsare. 
80 mm extern skrivare.  Kontrollenhet. CAS-Våg. 

Skrivare:  Thermo 
Display: 2 raders LCD med klartext 
Kund: VDF (16 siffror)  
Tangentbord: 90 tangenter 
Kommunikation: 2 portar 
Minne: PGM ROM 8Mb EPROM 
Minne: DATA RAM 8Mb SRAM 
Minnesbackup: 60 Dagar 
Kassalåda: 4 Sedelfack 8 myntfack 
Strömförsörjning: 230V/50Hz 
Storlek: 400 X 450 X 266 mm (Inkl. Låda) 
Vikt: 13 kg 
Kassarullar: 44 mm thermorulle 
Grafisk logo på kvitto: JA 
RCT (Datum/Tid): JA 
 

 
 

Produktspecifikation: Egenskaper: 

ER 430M 

TILLBEHÖR 

Kontrollenhet SCU-100 

Scanner Sirius S-7030 

Bänkvåg med pelare 

Scanner BS-970 

Thermo rullar 44X50 

ARTIKEL: 2007 
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