
VariPOS 750 

Dotyková pokladna VARIPOS je moderního designu. Hodí se do stylově zařízených provozoven. 
Je velice variabilní a má velké množství příslušenství, které lze k  hlavnímu modulu přidat. Tato 
pokladna má odolný monitor (norma krytí IP66) o velikosti 15¨. V pokladně je nainstalován  OS 
Windows 10 Home a pokladní SW CONTO STANDARD. Kabely pokladny jsou důmyslně 
vedeny vnitřkem podstavce, což je velice praktické a estetické. K  pokladně je připojena 
termo tiskárna účtenek zn. EPSON TM-T20II. 

Tím, že je celé zařízení v jednom skeletu, je vhodné do 
provozů s nedostatkem místa na prodejním pultu. Veškeré 
přívodní kabely jsou „schovány“ v noze pokladny. 

Pokladna je vybavena pokladním softwarem CONTO 
STANDARD, který umožňuje evidovat tržby na EET 
portálu. Tento pokladní SW umožňuje uživateli rozdě lit si 
položky prodeje do NEOMEZENÉHO množství skupin a lze 
jej přizpůsobit uživateli „na míru“ díky definovatelnému 
zobrazení. U této pokladny je možnost připojení  obchodní 
váhy,  bankovního terminálu, skeneru čárových kódů, 
zákaznického displeje apod. V případě volby barevného 
provedení je doba dodání na dotaz. 

  

VariPOS 

• Unikátní plochá obrazovka 
• Procesor Intel® Celeron® J1900 2.00 GHz (2M Cache)  
• Paměť 1 x SO-DIMM DDR3L 1600MHz, 4GB, lze až 8GB 
• 4 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 
• 3 x RS-232 (2 x DB-9, 1 x RJ48) - napájení 0/5/12V 
• Operační systém Windows 10 Home 
• 15" dotykový panel True Flat bez rámečku s odolnou technologií promítané kapacity 

(PCT) podporující funkci multi-touch, ovládání prstem, v latexové rukavici nebo stylusem 
• Vodě a prachu odolná přední obrazovka (norma krytí IP66)  
• Hliníkové materiály zajišťují odvod tepla, tím se předchází přehřívání komponent a díky 

tomu je systém stabilní 
• HDD je izolován mimo zdroj tepla, které vzniká na základní desce a lze rychle vyměnit  
• Důmyslné vedení kabelů vnitřkem podstavce, konektory umístěny směrem nahoru pro 

lepší manipulaci 



• Flexibilní architektura pro podporu Vašich aplikací umožňuje přidávat další doplňky: 
zákaznický displej, zákaznické 10" LCD, čtečku magn. a čipových karet, iButton, otisku 
prstů 

• Možnost instalace numerické klávesnice pomocí držáku na boční stranu, připojení přes 
USB kabel 

• Materiál těla je z hliníkové slitiny 
• Podstavec lze odmontovat a panel upevnit na zeď nebo rameno pomocí VESA 100 x 

100mm 
• Otočný zákaznický displej lze nastavit v požadovaném úhlu směrem k  zákazníkovi 

  

Pokladní SW Conto Standard 

• Tato verze obsahuje v ceně následující moduly  
o modul restaurační funkce (operace se stoly, zákaznící, pokoje)  
o modul rozšířené obchodní funkce (neomezená PLU, neomezené skupiny)  
o modul síťové verze (napojení na externí sklad, síťový provoz)  
o modul kalkulací a skladu (evidence skladu, inventury, kalkulace)  

 

Dostupné funkce: 

o Minimální nároky na HW 
o Snadné vyhledávání položek (Fulltext) 
o Uživatelsky definovatelné zobrazení 
o Interaktivní displej 
o Průvodce platbou pro snadné rozúčtování  
o Platby v cizích měnách 
o Neomezené PLU, skupiny zboží, rozšířené prodejní funkce  
o Snadné dělení a rozúčtování účtů - operace se stoly 
o Zákaznické účty, stoly, pokoje 
o Systém evidence pokojů, převody stolů na pokoje  
o Síťový provoz, přístup k informacím z více míst  
o Evidence a zobrazení stavů skladu online  
o Připojení na skladový software   



Tiskárna EPSON TM-T20II 

• Rychlost tisku 200mm/s 
• Šíře papíru 80mm 
• Rozměry termo tiskárny 140 x 199 x 146 mm 
• Rozšíření 203 dpi x 203 dpi 
• AC napájecí adaptér 
• USB + RJ-45 porty 
• Řezačka 

Možnosti dokoupení příslušenství k Vari POS pokladně: 

• Zákaznický displej 
• Druhý displej 
• Čtečka MSR 
• Čtečka fingerprint (otisk prstu) 
• Skener čárových kódů 
• Čtečka FRID 

 


