
Pohodlná klávesnica s možnosťou rýchlej výmeny popisov tlačidiel podľa zvyklostí a potrieb

Výkonná a spoľahlivá pokladnica s možnosťou rozšírenia počtu tovarových položiek

Dobrá čitateľnosť displeja aj v extrémne presvetlenom prostredí

Viac info

Výhody pre Vás navyše: 

Podpora cloudových služieb s bohatým výberom informácii 24/7 k dispozícii

Získate detailne reporty o predaji, personáli a predajcoch na jednom mieste 

v reálnom čase

Obchodná aplikácia a zákaznícky displej v cene zariadenia

Pokladnice Euro využíva viac ako 700-tisíc klientov 

v 60-tich krajinách sveta

Kúpou slovenského výrobku podporujete pracovné 

príležitosti Vašich detí

Prenosná pokladnica s veľkými tlačidlami
Pohodlná a odolná klávesnica zabráni nečistotám
Široká možnosť pripojenia pre efektívnu prácu s tlačiarňou, digitálnou váhou, 
či platobným terminálom

Obchodný názov licencie/služby      Free         Basic         Standard  Pro

Intervalová uzávierka  

Uzávierky   

Prevádzkové prehľady  

Elektronický žurnál  

Ekonomické prehľady 

Štatistika dokladov  

Notifikácie  

Konfigurátor  
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Zostava (pokladnica 
a platobný terminál)

Majitelia Euro pokladníc majú k dispozícii rozsiahle služby zatriedené podľa rozsahu pre 

jednoduchosť výberu do balíčkov. Služby je možné vyberať aj individuálne. 

Pre nových 

používateľov 

3 mesiace 

ZDARMA!

Rýchlosť tlačePLU Displej účtujúceho Displej zákazníka Možnosti pripojenia

13 riadkov/ s8000 240 x 64 pixelov, 
podsvietený

2x16 znakov 
bez podsvietenia

Wi-fi, USB-OTG, 
USB-HOST

Rýchlosť tlačePLU Displej účtujúceho Displej zákazníka Možnosti pripojenia

15 riadkov/ s 10 000 (*možnosť 
rozšírenia až 23 000)

2 x 16 znakov, 
podsvietený

10-miestny, 
podsvietený

Wi-fi, USB, 
RS-232, LAN



Najobľúbenejšia prenosná pokladnica medzi zákazníkmi

Klávesnica s veľkými tlačidlami odolná voči nečistotám a vode

Ľahko čitateľný displej aj pod slnečným svetlom

Pevná konštrukcia pokladnice vydrží aj hrubšie zaobchádzanie

4“ dotykový displej umožní rýchle a jednoduché ovládanie

Kompatibilné porty pre pripojenie príslušenstva (napr. tlačiarne alebo 

čítačky čiarových kódov)

Pohodlné bezkontaktné platby kartou, hodinkami alebo mobilom 

Bezkáblová komunikácia s Elcom pokladnicami pomocou cloudu

Flexibilné Android zariadenie s 5,5“ dotykovým displejom 

Ergonomický tvar pre čo najlepšie uchopenie

Podporuje všetky bežné spôsoby platenia vrátane QR kódov a NFC

Funkčný a kompatibilný so zariadeniami od Elcomu (Wi-Fi, Bluethoot)

Platobné terminály

Moderné Android zariadenie s 8“ dotykovým displejom

„All-in-one“ smart zariadenie s minimom prepojovacích káblov

2,5x úspornejšia tlač účteniek dokáže ročne usporiť hodnotu novej pokladnice

cloudová službacloudová služba

Vy
vin

uté na Slovensku

Vyrobené na Slovensk
u

e

CERTIFIKOVANÉ ZARIADENIE

 Euro-50i/o eKasa
Zostava (pokladnica a platobný terminál)

SmartPeak P600CT

Apos A8

 Euro-80 A eKasa
Zostava (pokladnica a platobný terminál)

Vy
vin

uté na Slovensku

Vyrobené na Slovensk
u

e

CERTIFIKOVANÉ ZARIADENIE

Pultový

Prenosný

www.elcom.euwww.elcom.eu www.elcom.eu

Rýchlosť tlačePLU Displej účtujúceho Displej zákazníka Možnosti pripojenia

16 riadkov/ s2 000 - 10 000 8” (1280 x 800 pixelov), 
16:10, dotykový, 

podsvietený

2x16 znakov 
bez podsvietenia

LTE, Wi-fi, 
GSM, LAN

Rýchlosť tlačePLU Displej účtujúceho Displej zákazníka Možnosti pripojenia

12 riadkov/ s2000 2 x 16 znakov, 
bez podsvietenia

10-miestny, 
bez podsvietenia

Wi-fi, USB, 
RS-232



Najobľúbenejšia prenosná pokladnica medzi zákazníkmi

Klávesnica s veľkými tlačidlami odolná voči nečistotám a vode

Ľahko čitateľný displej aj pod slnečným svetlom

Pevná konštrukcia pokladnice vydrží aj hrubšie zaobchádzanie

4“ dotykový displej umožní rýchle a jednoduché ovládanie

Kompatibilné porty pre pripojenie príslušenstva (napr. tlačiarne alebo 

čítačky čiarových kódov)

Pohodlné bezkontaktné platby kartou, hodinkami alebo mobilom 

Bezkáblová komunikácia s Elcom pokladnicami pomocou cloudu

Flexibilné Android zariadenie s 5,5“ dotykovým displejom 

Ergonomický tvar pre čo najlepšie uchopenie

Podporuje všetky bežné spôsoby platenia vrátane QR kódov a NFC

Funkčný a kompatibilný so zariadeniami od Elcomu (Wi-Fi, Bluethoot)

Platobné terminály

Moderné Android zariadenie s 8“ dotykovým displejom

„All-in-one“ smart zariadenie s minimom prepojovacích káblov

2,5x úspornejšia tlač účteniek dokáže ročne usporiť hodnotu novej pokladnice

cloudová službacloudová služba

Vy
vin

uté na Slovensku

Vyrobené na Slovensk
u

e

CERTIFIKOVANÉ ZARIADENIE

 Euro-50i/o eKasa
Zostava (pokladnica a platobný terminál)

SmartPeak P600CT

Apos A8

 Euro-80 A eKasa
Zostava (pokladnica a platobný terminál)

Vy
vin

uté na Slovensku

Vyrobené na Slovensk
u

e

CERTIFIKOVANÉ ZARIADENIE

Pultový

Prenosný

www.elcom.euwww.elcom.eu www.elcom.eu

Rýchlosť tlačePLU Displej účtujúceho Displej zákazníka Možnosti pripojenia

16 riadkov/ s2 000 - 10 000 8” (1280 x 800 pixelov), 
16:10, dotykový, 

podsvietený

2x16 znakov 
bez podsvietenia

LTE, Wi-fi, 
GSM, LAN

Rýchlosť tlačePLU Displej účtujúceho Displej zákazníka Možnosti pripojenia

12 riadkov/ s2000 2 x 16 znakov, 
bez podsvietenia

10-miestny, 
bez podsvietenia

Wi-fi, USB, 
RS-232



Pohodlná klávesnica s možnosťou rýchlej výmeny popisov tlačidiel podľa zvyklostí a potrieb

Výkonná a spoľahlivá pokladnica s možnosťou rozšírenia počtu tovarových položiek

Dobrá čitateľnosť displeja aj v extrémne presvetlenom prostredí

Viac info

Výhody pre Vás navyše: 

Podpora cloudových služieb s bohatým výberom informácii 24/7 k dispozícii

Získate detailne reporty o predaji, personáli a predajcoch na jednom mieste 

v reálnom čase

Obchodná aplikácia a zákaznícky displej v cene zariadenia

Pokladnice Euro využíva viac ako 700-tisíc klientov 

v 60-tich krajinách sveta

Kúpou slovenského výrobku podporujete pracovné 

príležitosti Vašich detí

Prenosná pokladnica s veľkými tlačidlami
Pohodlná a odolná klávesnica zabráni nečistotám
Široká možnosť pripojenia pre efektívnu prácu s tlačiarňou, digitálnou váhou, 
či platobným terminálom

Obchodný názov licencie/služby      Free         Basic         Standard  Pro

Intervalová uzávierka  

Uzávierky   

Prevádzkové prehľady  

Elektronický žurnál  

Ekonomické prehľady 

Štatistika dokladov  

Notifikácie  

Konfigurátor  

√ √ √

√ √ √

x √ √

x √ √

x x √

x x √

x x √

x x √

√

x

x

x

x

x

x

x

cloudová služba

 Euro-80 B eKasa

Vy
vin

uté na Slovensku

Vyrobené na Slovensk
u

e

CERTIFIKOVANÉ ZARIADENIE

cloudová služba

 Euro-150i/o eKasa
Zostava (pokladnica a platobný terminál)

mojakasa.sk
Cloudová služba

Vy
vin

uté na Slovensku

Vyrobené na Slovensk
u

e

CERTIFIKOVANÉ ZARIADENIE

www.elcom.euwww.elcom.eu

Zostava (pokladnica 
a platobný terminál)

Majitelia Euro pokladníc majú k dispozícii rozsiahle služby zatriedené podľa rozsahu pre 

jednoduchosť výberu do balíčkov. Služby je možné vyberať aj individuálne. 

Pre nových 

používateľov 

3 mesiace 

ZDARMA!

Rýchlosť tlačePLU Displej účtujúceho Displej zákazníka Možnosti pripojenia

13 riadkov/ s8000 240 x 64 pixelov, 
podsvietený

2x16 znakov 
bez podsvietenia

Wi-fi, USB-OTG, 
USB-HOST

Rýchlosť tlačePLU Displej účtujúceho Displej zákazníka Možnosti pripojenia

15 riadkov/ s 10 000 (*možnosť 
rozšírenia až 23 000)

2 x 16 znakov, 
podsvietený

10-miestny, 
podsvietený

Wi-fi, USB, 
RS-232, LAN

Najobľúbenejšia prenosná pokladnica medzi zákazníkmi

Klávesnica s veľkými tlačidlami odolná voči nečistotám a vode

Ľahko čitateľný displej aj pod slnečným svetlom

Pevná konštrukcia pokladnice vydrží aj hrubšie zaobchádzanie

4“ dotykový displej umožní rýchle a jednoduché ovládanie

Kompatibilné porty pre pripojenie príslušenstva (napr. tlačiarne alebo 

čítačky čiarových kódov)

Pohodlné bezkontaktné platby kartou, hodinkami alebo mobilom 

Bezkáblová komunikácia s Elcom pokladnicami pomocou cloudu

Flexibilné Android zariadenie s 5,5“ dotykovým displejom 

Ergonomický tvar pre čo najlepšie uchopenie

Podporuje všetky bežné spôsoby platenia vrátane QR kódov a NFC

Funkčný a kompatibilný so zariadeniami od Elcomu (Wi-Fi, Bluethoot)

Platobné terminály

Moderné Android zariadenie s 8“ dotykovým displejom

„All-in-one“ smart zariadenie s minimom prepojovacích káblov

2,5x úspornejšia tlač účteniek dokáže ročne usporiť hodnotu novej pokladnice

cloudová službacloudová služba

Vy
vin

uté na Slovensku

Vyrobené na Slovensk
u

e

CERTIFIKOVANÉ ZARIADENIE

 Euro-50i/o eKasa
Zostava (pokladnica a platobný terminál)

SmartPeak P600CT

Apos A8

 Euro-80 A eKasa
Zostava (pokladnica a platobný terminál)

Vy
vin

uté na Slovensku

Vyrobené na Slovensk
u

e

CERTIFIKOVANÉ ZARIADENIE

Pultový

Prenosný

www.elcom.euwww.elcom.eu www.elcom.eu

Rýchlosť tlačePLU Displej účtujúceho Displej zákazníka Možnosti pripojenia

16 riadkov/ s2 000 - 10 000 8” (1280 x 800 pixelov), 
16:10, dotykový, 

podsvietený

2x16 znakov 
bez podsvietenia

LTE, Wi-fi, 
GSM, LAN

Rýchlosť tlačePLU Displej účtujúceho Displej zákazníka Možnosti pripojenia

12 riadkov/ s2000 2 x 16 znakov, 
bez podsvietenia

10-miestny, 
bez podsvietenia

Wi-fi, USB, 
RS-232



Pohodlná klávesnica s možnosťou rýchlej výmeny popisov tlačidiel podľa zvyklostí a potrieb

Výkonná a spoľahlivá pokladnica s možnosťou rozšírenia počtu tovarových položiek

Dobrá čitateľnosť displeja aj v extrémne presvetlenom prostredí

Viac info

Výhody pre Vás navyše: 

Podpora cloudových služieb s bohatým výberom informácii 24/7 k dispozícii

Získate detailne reporty o predaji, personáli a predajcoch na jednom mieste 

v reálnom čase

Obchodná aplikácia a zákaznícky displej v cene zariadenia

Pokladnice Euro využíva viac ako 700-tisíc klientov 

v 60-tich krajinách sveta

Kúpou slovenského výrobku podporujete pracovné 

príležitosti Vašich detí

Prenosná pokladnica s veľkými tlačidlami
Pohodlná a odolná klávesnica zabráni nečistotám
Široká možnosť pripojenia pre efektívnu prácu s tlačiarňou, digitálnou váhou, 
či platobným terminálom

Obchodný názov licencie/služby      Free         Basic         Standard  Pro

Intervalová uzávierka  

Uzávierky   

Prevádzkové prehľady  

Elektronický žurnál  

Ekonomické prehľady 

Štatistika dokladov  

Notifikácie  

Konfigurátor  

√ √ √

√ √ √

x √ √

x √ √

x x √

x x √

x x √

x x √

√

x

x

x

x

x

x

x

cloudová služba

 Euro-80 B eKasa

Vy
vin

uté na Slovensku

Vyrobené na Slovensk
u

e

CERTIFIKOVANÉ ZARIADENIE

cloudová služba

 Euro-150i/o eKasa
Zostava (pokladnica a platobný terminál)

mojakasa.sk
Cloudová služba

Vy
vin

uté na Slovensku

Vyrobené na Slovensk
u

e

CERTIFIKOVANÉ ZARIADENIE

www.elcom.euwww.elcom.eu

Zostava (pokladnica 
a platobný terminál)

Majitelia Euro pokladníc majú k dispozícii rozsiahle služby zatriedené podľa rozsahu pre 

jednoduchosť výberu do balíčkov. Služby je možné vyberať aj individuálne. 

Pre nových 

používateľov 

3 mesiace 

ZDARMA!

Rýchlosť tlačePLU Displej účtujúceho Displej zákazníka Možnosti pripojenia

13 riadkov/ s8000 240 x 64 pixelov, 
podsvietený

2x16 znakov 
bez podsvietenia

Wi-fi, USB-OTG, 
USB-HOST

Rýchlosť tlačePLU Displej účtujúceho Displej zákazníka Možnosti pripojenia

15 riadkov/ s 10 000 (*možnosť 
rozšírenia až 23 000)

2 x 16 znakov, 
podsvietený

10-miestny, 
podsvietený

Wi-fi, USB, 
RS-232, LAN



Pohodlná klávesnica s možnosťou rýchlej výmeny popisov tlačidiel podľa zvyklostí a potrieb

Výkonná a spoľahlivá pokladnica s možnosťou rozšírenia počtu tovarových položiek

Dobrá čitateľnosť displeja aj v extrémne presvetlenom prostredí

Viac info

Výhody pre Vás navyše: 

Podpora cloudových služieb s bohatým výberom informácii 24/7 k dispozícii

Získate detailne reporty o predaji, personáli a predajcoch na jednom mieste 

v reálnom čase

Obchodná aplikácia a zákaznícky displej v cene zariadenia

Pokladnice Euro využíva viac ako 700-tisíc klientov 

v 60-tich krajinách sveta

Kúpou slovenského výrobku podporujete pracovné 

príležitosti Vašich detí

Prenosná pokladnica s veľkými tlačidlami
Pohodlná a odolná klávesnica zabráni nečistotám
Široká možnosť pripojenia pre efektívnu prácu s tlačiarňou, digitálnou váhou, 
či platobným terminálom

Obchodný názov licencie/služby      Free         Basic         Standard  Pro

Intervalová uzávierka  

Uzávierky   

Prevádzkové prehľady  

Elektronický žurnál  

Ekonomické prehľady 

Štatistika dokladov  

Notifikácie  

Konfigurátor  

√ √ √

√ √ √

x √ √

x √ √

x x √

x x √

x x √

x x √

√

x

x

x

x

x

x

x

cloudová služba

 Euro-80 B eKasa

Vy
vin

uté na Slovensku

Vyrobené na Slovensk
u

e

CERTIFIKOVANÉ ZARIADENIE

cloudová služba

 Euro-150i/o eKasa
Zostava (pokladnica a platobný terminál)

mojakasa.sk
Cloudová služba

Vy
vin

uté na Slovensku

Vyrobené na Slovensk
u

e

CERTIFIKOVANÉ ZARIADENIE

www.elcom.euwww.elcom.eu

Zostava (pokladnica 
a platobný terminál)

Majitelia Euro pokladníc majú k dispozícii rozsiahle služby zatriedené podľa rozsahu pre 

jednoduchosť výberu do balíčkov. Služby je možné vyberať aj individuálne. 

Pre nových 

používateľov 

3 mesiace 

ZDARMA!

Rýchlosť tlačePLU Displej účtujúceho Displej zákazníka Možnosti pripojenia

13 riadkov/ s8000 240 x 64 pixelov, 
podsvietený

2x16 znakov 
bez podsvietenia

Wi-fi, USB-OTG, 
USB-HOST

Rýchlosť tlačePLU Displej účtujúceho Displej zákazníka Možnosti pripojenia

15 riadkov/ s 10 000 (*možnosť 
rozšírenia až 23 000)

2 x 16 znakov, 
podsvietený

10-miestny, 
podsvietený

Wi-fi, USB, 
RS-232, LAN


