
 

ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΜΗΧΑΝΕ ΝΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  2019 

Με ηλεκτρονικό ημερολόγιο και ςφνδεςη με Γ.Γ.Π.. 



 

PROLINE POLO  

 
Λεηηνπξγία κε ξεύκα αιιά θαη κε κπαηαξία (option) 

Δπλαηόηεηα επηινγήο ραξηνηαηλίαο 80mm ή 57mm 

Δπλαηόηεηα αληηγξαθήο ζηνηρείσλ πειάηε ζηελ απόδεημε 

28 ηκήκαηα (14ρ2 επίπεδα)  

                                                                                                             350 € 

                                                                                                                    Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

  

PROLINE  iPalm                                                          

  

 

Φνξεηή ηακεηαθή κεραλή κε κεγάιε απηνλνκία κπαηαξίαο,                                 

 κηθξέο δηαζηάζεηο θαη ειάρηζην βάξνο, δίλεη ηελ επειημία            

γηα ελαιιαγή ρξήζηε  από ζηαζεξό ζεκείν ζε ιεηηνπξγία ζην ρέξη. 

 Απνηειεί ηελ ηδαληθή ιύζε γηα θαηαζηήκαηα κε πεξηνξηζκέλνπο 

 ρώξνπο  θαη ηα ππαίζξηα ζεκεία πώιεζεο  

                                                                                                               330 € 

                                                                                                                    Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

 

 

PROLINE NOVA 

                                      

Λεηηνπξγεί κε ξεύκα θαη κε κπαηαξία (πξναηξεηηθά)                                     

ζεξκηθόο εθηππσηήο Seiko κε 1 ραξηνηαηλία 57 ρηι  

Σαρύηεηα εθηππσηή 75mm/sec                                                                               

50 ( 20 νξαηά ) ηκήκαηα κε ιεηηνπξγία shift.                         

Υσξεηηθόηεηα Φνξνινγηθήο Μλήκεο 1800 Ζ  

 

Σύνδεζη με WINPOS 

                                                                                                                      
                                                                                                                            

Δυνατότητα  εκτφπωςησ Σιμολογίου 

                                                                                                                        

370.00

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  



 

PROLINE NOVA 

                                      

Λεηηνπξγεί κε ξεύκα θαη κε κπαηαξία (πξναηξεηηθά)                                     

ζεξκηθόο εθηππσηήο Seiko κε 1 ραξηνηαηλία 57 ρηι  

Σαρύηεηα εθηππσηή 75mm/sec                                                                               

50 ( 20 νξαηά ) ηκήκαηα κε ιεηηνπξγία shift.                         

Υσξεηηθόηεηα Φνξνινγηθήο Μλήκεο 1800 Ζ  

 

Σύνδεζη με WINPOS 

                                                                                                                      
                                                                                                                            

Proline Galaxy 

 

Δηπιή άδεηα γηα ρξήζε σο απιή ηακεηαθή ε κε πξόγξακκα εζηηαην-
ξίνπ . 
Δπλαηόηεηα επηινγήο 80mm ε 57mm ραξηνηαηλίαο 
Σαρύηαηνο εθηππσηήο κε cutter γηα απηόκαηε θνπή ραξηνηαηλίαο  
Δπλαηόηεηα αλαγξαθήο ζηνηρεηώλ πειάηε ζηελ απόδεημε   

 Υσξεηηθόηεηα Φνξνινγηθήο Μλήκεο 1800 Ζ  

   

ΕΣΘΑΣΟΡΕΘΟΤ: 558€                                                                                                    

                                                                                                           

SAM4S NR-320 

              

Λεηηνπξγεί κε ξεύκα θαη κε κπαηαξία                                                                             

Σκήκαηα 30  

1 Θεξκηθόο εθηππσηήο SEIKO κε 1 ραξηνηαηλία 80  ε 57 ρηι.   

Σαρύηεηα εθηππσηή 50mm αλά δεπηεξόιεπην  

Υσξεηηθόηεηα Φνξνινγηθήο Μλήκεο 1800 Ζ     

                

Σύνδεζη με WINPOS 

SAM4S 230-ΕJ 

 
Η SAM-4S 230 είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ώζηε λα πξνζθέξεη  

κεγάιε απνδνηηθόηεηα θαη κηθξό ρξόλν αλακνλήο κπξνζηά ζην ηακείν.  
Δηαζέηεη  επαλάγλσζηε Blue backlight LCD 16 ραξαθηήξσλ  

νζόλε πειάηε / ρεηξηζηή , 57mm  

ζεξκηθό εθηππσηή ηαρύηεηαο 70mm ην δεπηεξόιεπην. 
Θδαληθή γηα θαηαζηήκαηα κε έιιεηςε ρώξνπ.                           
 

  

 

 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

                                                                                                                        

460 € 

Δυνατότητα  εκτφπωςησ Σιμολογίου 

Mε ενςωματωμζνη μπαταριά  
Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

                                                                                                                        

350€ 

                                                                                                                        

390.00
Τιμι (με Φ.Π.Α.)  



 

SAM4S ER-420 EJ 

 
Σκήκαηα 24   

ζεξκηθόο εθηππσηήο πςειήο αμηνπηζηίαο κε 1 ραξηνηαηλία 57 
ρηι  

Σαρύηεηα εθηππσηή 70mm/sec                         

Υσξεηηθόηεηα Φνξνινγηθήο Μλήκεο 1800 Ζ 

 

Σύνδεζη με  WINPOS 

  

RBS Mercato Net 

Εθηύπσζε ηακείνπ αλά ρεηξηζηή( εθόζνλ ρξεζηκνπνηείηε πά-
λσ από 2 ρεηξηζηέο) 
ρόιηα απόδεημεο ( όπσο ην e-mail, θσδηθόο wifi) 
Δηαρείξηζε εηζηηεξίσλ 
Πεξηέρεη 16 εκθαλή ηκήκαηα (8 άκεζα / 16 κε  ηελ επηινγή 
shift) 
Μεληαία αλαθνξά κε αλάιπζε ηκεκάησλ 
Απηόκαηε έθδνζε Ζ κεηά ηελ παξέιεπζε 24ώξνπ 
 Δπλαηόηεηα νξίνπ πνζνύ αλά ηκήκα 

 

Σύνδεζη με  WINPOS 

                                                                                                                        

365 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

    RBS ELIO Web 

Εθηύπσζε ηακείνπ αλά ρεηξηζηή( εθόζνλ ρξεζηκνπνη-
είηε πάλσ από 2 ρεηξηζηέο) 
ρόιηα απόδεημεο ( όπσο ην e-mail, θσδηθόο wifi) 
Δηαρείξηζε εηζηηεξίσλ 
Πεξηέρεη 16 εκθαλή ηκήκαηα (8 άκεζα / 16 κε  ηελ επηιν-
γή shift) 
Μεληαία αλαθνξά κε αλάιπζε ηκεκάησλ 
Απηόκαηε έθδνζε Ζ κεηά ηελ παξέιεπζε 24ώξνπ 
 Δπλαηόηεηα νξίνπ πνζνύ αλά ηκήκα 
Δηαζέηεη ιεηηνπξγία ζηαζεξήο ηηκήο ώζηε λα δηεπθνιύ-
λεη ηνλ ρεηξηζηή                                                                            

 

Σύνδεζη με  WINPOS 
                                                                                                                         

380 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

                                                                                                                        

490 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  



RBS EDO WEB 

 
Μνληέξλα αηζζεηηθή ζρεδίαζε 
Εμαηξεηηθή εξγνλνκία  
Είλαη έμππλα ζπζηήκαηα ηακείνπ θαζώο δίλνπλ ηε δπλα-
ηόηεηα ζηνλ επηρεηξεκαηία λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερληθέο 
θαη εξγαιεία επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελα από κεγάιεο 
επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πνιιαπιάζηνπ θόζηνπο 

 

Σύνδεζη με  WINPOS 
                                                                                                                        

435 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

RBS EPIA MCR 

 
Μνληέξλα αηζζεηηθή ζρεδίαζε 
Εμαηξεηηθή εξγνλνκία  
Είλαη έμππλα ζπζηήκαηα ηακείνπ θαζώο δίλνπλ ηε δπ-
λαηόηεηα ζηνλ επηρεηξεκαηία λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερλη-
θέο θαη εξγαιεία επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελα από κεγά-
ιεο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πνιιαπιάζηνπ θόζηνπο. 

 

Σύνδεζη με  WINPOS 

                                                                                                                        

350 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

Sarema First 

 Νέα ηακεηαθή κεραλή από ηελ Sarema                                                                                   

Καηάιιειε γηα θάζε θαηάζηεκα ζαλ ζηαζεξή κε θνκςή ζρε-
δίαζε, κε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε Ethernet, serial θαη 
πξναηξεηηθά GPRS.                                                                                                                                  

 1 Θεξκηθόο εθηππσηήο κε 1 ραξηνηαηλία 57 ρηι .  

 20 ( 10 νξαηά ) ηκήκαηα κε ιεηηνπξγία shift. 

 Υσξεηηθόηεηα Φνξνινγηθήο Μλήκεο 2000 Ζ  

 

                                                                                                                        

345 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  



Sarema MINI 

Οη ηακεηαθή κεραλή SAREMA MINI είλαη θνξεηή κε 
εηδηθή άδεηα ρξήζεο θαηαιιειόιεηαο ζε ιατθέο αγν-
ξέο θαη νπνηνδήπνηε θνξεηό ζεκείν πώιεζεο, εξγν-
λνκηθά ζρεδηαζκέλε κε εύθνιν θξάηεκα.  

                                                                                                                        

355 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

Sarema XS 

 
Η Σακεηαθέο κεραλέο SAREMA XS ιεηηνπξγεί θαη κε 
κπαηαξία (πξναηξεηηθά) 

Καηάιιειε γηα θάζε θαηάζηεκα ζαλ ζηαζεξή κε θνκ-
ςή ζρεδίαζε, κε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε Ether-
net, serial θαη πξναηξεηηθά GPRS. 

2000 Ζ 

                                                                                                                        

360 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

Sarema Store 

 
Η Σακεηαθέο κεραλέο SAREMA XS ιεηηνπξγεί θαη κε 
κπαηαξία (πξναηξεηηθά) 

Καηάιιειε γηα θάζε θαηάζηεκα ζαλ ζηαζεξή κε θνκ-
ςή ζρεδίαζε, κε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε Ether-
net, serial θαη πξναηξεηηθά GPRS. 

                                                                                                                        

380 € 
Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

Mε ενςωματωμζνη μπαταριά  



WisDor Dtec 50 

Είλαη θνκςή, κε κηθξέο  δηαζηάζεηο ώζηε λα εμνηθνλνκεί 
ρώξν . 
Παξέρεη εύθνιε έθδνζε αλαθνξάο Υ θαη Ζ . 
Λεηηνπξγεί σο απηόλνκε ηακεηαθή κεραλή, κπνξεί λα ιεη-
ηνπξγήζεη  θαη σο θνξνινγηθόο εθηππσηήο, ζρεδόλ κε όια 
ηα γλσζηά εκπνξηθά πξνγξάκκαηα ηεο αγνξάο, θαζώο επί-
ζεο θαη ζε ON-LINE ζύλδεζε.  
Η Σακεηαθή Μεραλή δηαηίζεηαη ελζσκαησκέλε κπαηαξία γηα 
18 ώξεο ζπλερνύο απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο   

                                                                                                                        

330 € 
Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

WisDor Dtec 100 

Είλαη θνκςή, κε κηθξέο  δηαζηάζεηο ώζηε λα εμνηθνλνκεί 
ρώξν . 
Παξέρεη εύθνιε έθδνζε αλαθνξάο Υ θαη Ζ . 
Λεηηνπξγεί σο απηόλνκε ηακεηαθή κεραλή, δηαρεηξηδόκε-
λε έσο 7.000 δηαθνξεηηθά είδε,  κπνξεί λα ιεηηνπξγή-
ζεη  θαη σο θνξνινγηθόο εθηππσηήο, ζρεδόλ κε όια ηα 
γλσζηά εκπνξηθά πξνγξάκκαηα ηεο αγνξάο, θαζώο επί-
ζεο θαη ζε ON-LINE ζύλδεζε.  
Η Σακεηαθή Μεραλή δηαηίζεηαη ελζσκαησκέλε κπαηαξία 
γηα 18 ώξεο ζπλερνύο απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο  

                                                                                                                        

345 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

 
Η  d TEC-200 ,ε Νέα κεραλή κε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε 
Εληαηηθήο Ληαληθήο ή Εζηηαηνξίνπ θαη κε επηινγή  επηινγήο 
ραξηηνύ  ζε 80mm ε ζε 57mm.Με πιήζνο ζπλδέζε-
σλ  όπσο είλαη: Εμσηεξηθό πιεθηξνιόγην, Εθηππσηήο Κνπ-
δίλαο ,Ζπγαξηά,EFTPOS,εμσηεξηθή νζόλε  θ.α 
Έλα από ηα ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη όηη 
έρεη ηελ δπλαηόηεηα εθηύπσζεο Σηκνινγίνπ ζε ραξ-
ηί  80mm ή ζε 57mm 

                                                                                                                        

410 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

WisDor Dtec 200 

Δυνατότητα  εκτφπωςησ Σιμολογίου 

Δυνατότητα  εκτφπωςησ Σιμολογίου 

Δυνατότητα  εκτφπωςησ Σιμολογίου 



Νέα κεραλή, ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ 
ηύπσλ ηακεηαθώλ κεραλώλ , κε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγί-
αο ζαλ Φνξεηή κεραλή  ε απιή ζηελ  Ληαληθή θαη 
ζην  Εζηηαηνξίν δειαδή έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εγθα-
ηαζηαζεί ζε θάζε ρώξν πνπ έρεη ηελ απαίηεζε δηαθν-
ξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ  

WisDor Dtec 150 

                                                                                                                        

365 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

Δυνατότητα  εκτφπωςησ Σιμολογίου 

RBS EL Toro 

Να αληαπνθξίλεηαη απόιπηα ζηηο ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο 
δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε επαγγεικαηία 

Να δηαζέηεη πςειά ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο θαηα-
ζθεπήο θαη ιεηηνπξγηθή αμηνπηζηία θαη ζηαζεξόηεηα 

Να πξνζθέξεη πξσηνπνξηαθέο ιεηηνπξγηθέο δπλαηόηεηεο 
θαζώο ελζσκαηώλεη ηηο πιένλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο 

Να δηεπθνιύλεη ηηο πσιήζεηο ηνπ πλεξγάηε, δηαζθαιίδν-
ληάο ηνπ ηαπηόρξνλα εύινγν εκπνξηθό θέξδνο 

                                                                                                                        

380 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

Δυνατότητα  εκτφπωςησ Σιμολογίου 

DATECS CTR- 220 

                                                                                                                        

335 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

«Νέα» Σακεηαθή Μεραλή ειεθηξνληθνύ εκεξνινγίνπ κε 
ζύλδεζε  ON LINE ΓΓΠ. 

Με ιεηηνπξγία έθδνζεο ηηκνινγίσλ 

Μπαηαξία Ληζίνπ γηα έθδνζε απνδείμεσλ ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ξεύκαηνο αιιά ρξήζε θαη σο θνξεηή ηακεηαθή 
κεραλή 

Δηαζέζηκε ζε δύν ρξώκαηα   (ΑΠΡΟ &  ΜΑΤΡΟ) 



ICS Micro 

                                                                                                                        

330 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

Η θνξεηή ηακεηαθή κεραλή ICS Micro έρεη απμεκέλεο 
δπλαηόηεηεο θαη απνηειεί ηδαληθή ιύζε γηα θάζε επη-
ρείξεζε. Φνξεηή θνξνινγηθή ηακεηαθή κερα-
λή κπαηαξίαο (κεγάιεο δηάξθεηαο) – ξεύκαηνο κε 
ειεθηξνληθό εκεξνιόγην (EJ). Θδαληθή γηα θάζε επη-
ρείξεζε θαη γηα ππαίζξην εκπόξην. Δηαζέ-
ηεη ειεθηξνληθό εκεξνιόγην θαη online ζύλδεζε κε 
ηελ ΓΓΠ κέζσ Ethernet θαη θάξηα κλήκεο απνζή-
θεπζεο ζηειέρνπο 

InfoPos EXS 

                                                                                                                        

335 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

Η θνξεηή ηακεηαθή κεραλή έρεη απμεκέλεο δπλαηό-
ηεηεο θαη απνηειεί ηδαληθή ιύζε γηα θάζε επηρείξε-
ζε. Φνξεηή θνξνινγηθή ηακεηαθή κερα-
λή κπαηαξίαο (κεγάιεο δηάξθεηαο) – ξεύκαηνο κε 
ειεθηξνληθό εκεξνιόγην (EJ). Θδαληθή γηα θάζε επη-
ρείξεζε θαη γηα ππαίζξην εκπόξην. Δηαζέ-
ηεη ειεθηξνληθό εκεξνιόγην θαη online ζύλδεζε κε 
ηελ ΓΓΠ κέζσ Ethernet θαη θάξηα κλήκεο απνζή-
θεπζεο ζηειέρνπο 

                                                                                                                        

330 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

Info Carina Net Plus 

Εθηύπσζε ηακείνπ αλά ρεηξηζηή( εθόζνλ ρξεζηκνπνηεί-
ηε πάλσ από 2 ρεηξηζηέο) 
ρόιηα απόδεημεο ( όπσο ην e-mail, θσδηθόο wifi) 
Δηαρείξηζε εηζηηεξίσλ 
Πεξηέρεη 16 εκθαλή ηκήκαηα (8 άκεζα / 16 κε  ηελ επηιν-
γή shift) 
Μεληαία αλαθνξά κε αλάιπζε ηκεκάησλ 
Απηόκαηε έθδνζε Ζ κεηά ηελ παξέιεπζε 24ώξνπ 
 Δπλαηόηεηα νξίνπ πνζνύ αλά ηκήκα 

 

Σύνδεζη με  WINPOS 

Mε ενςωματωμζνη μπαταριά  

Mε ενςωματωμζνη μπαταριά  



 

Η ανάγνωζη μνήμης ζηην παλιά ζας ηαμειακή γίνεηαι δωρεάν με αγορά νέας 
ηαμειακής από ηην εηαιρία μας. 

 

Το ζσρηάρι είναι προαιρεηικό ζε ασηή ηην προζθορά εκηός από ηο μονηέλο  
SAM4S ER-420 EJ 

Σσρηάρι  

πξηάξη κε εηδηθή θιεηδαξηά αζθαιείαο                                                                                                             
6 ζέζεηο ραξηνλνκηζκάησλ 

8 ζέζεηο θεξκάησλ 

Αθαηξνύκελε ζήθε λνκηζκάησλ 

Κιεηδαξηά 3 ζέζεηο (Αλνίγεη - Κιεηδώλεη) 

 Δηαζηάζεηο: (Π) 330 x (Μ) 330 x (Τ) 10 ρηιηνζηώλ 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                            

Info Pos Mirca 

Εθηύπσζε ηακείνπ αλά ρεηξηζηή 

ρόιηα απόδεημεο ( όπσο ην e-mail, θσδηθόο wifi) 

Δηαρείξηζε εηζηηεξίσλ 

Πεξηέρεη 16 εκθαλή ηκήκαηα (8 άκεζα / 16 κε  ηελ επηιν-

γή shift) 

Μεληαία αλαθνξά κε αλάιπζε ηκεκάησλ 

Απηόκαηε έθδνζε Ζ κεηά ηελ παξέιεπζε 24ώξνπ 

 Δπλαηόηεηα νξίνπ πνζνύ αλά ηκήκα 

Δηαζέηεη ιεηηνπξγία ζηαζεξήο ηηκήο ώζηε λα δηεπθνιύ-

λεη ηνλ ρεηξηζηή                                                                            

 

                                                                                                                        

355 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

Poseidon Net 

                                                                                                                        

500 € 

Τιμι (με Φ.Π.Α.)  

Δηπιή άδεηα γηα ρξήζε σο απιή ηακεηαθή ε κε πξό-
γξακκα εζηηαηνξίνπ . 
Δπλαηόηεηα επηινγήο 80mm ε 57mm ραξηνηαηλίαο 
Σαρύηαηνο εθηππσηήο κε cutter γηα απηόκαηε θνπή 
ραξηνηαηλίαο  
Δπλαηόηεηα αλαγξαθήο ζηνηρεηώλ πειάηε ζηελ από-
δεημε   

Υσξεηηθόηεηα Φνξνινγηθήο Μλήκεο 1800 Ζ  

                                                                                                                        

50.00 
Τιμι (με Φ.Π.Α.)  



Οδεγόο αγνξάο γηα ηακεηαθέο 

 Από το 1988, όλεσ οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτο λιανικό εμπόριο είναι υποχρεωμζ-
νεσ ςτθν ζκδοςθ αποδείξεων λιανικισ πώλθςθσ μζςω φορολογικισ ταμειακισ μθχανισ (ΦΤΜ εν 
ςυντομία)  

Η ταμειακι μθχανι που πρζπει να επιλζξετε και κατά πόςο κατάλλθλθ κα είναι αυτι για τθν επιχείρθςι 
ςασ,ζχει να κάνει αποκλειςτικά με την φφςη και τον τρόπο λειτουργίασ του καταςτήματοσ ςασ. Εδώ λοιπόν 
είναι το πιο ςυνθκιςμζνο ςθμείο που πολλοί επιλζγουν ζνα προϊόν για το οποίο μετανιώνουν αργότερα.  

Όρη,  Όιεο νη ηακεηαθέο κεραλέο  δελ θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά… 

Οι  7 επιςθμάνςεισ για αγορά ταμειακισ μθχανισ 
 
Η ζρευνα αγοράσ για ταμειακι μθχανι αρχίηει ςυνικωσ με το μιςκωτιριο και τελειώνει με 
τθν ζναρξθ ςτθν ΔΟΥ 

Mε επτά ( 7 ) απλζσ επιςθμάνςεισ  κα είςτε  ζτοιμοι για τθ ςωςτι αγορά ταμειακισ, για τθν 
επιχείρθςθ ςασ, χωρίσ καμία τεχνικι γνώςθ. 

 

1η) Δραςτθριότθτα, είδοσ επιχείρθςθσ 

2η) Νζεσ ταμειακζσ μθχανζσ με ςφνδεςθ 

3η) Τμιματα/κατθγορίεσ – Είδθ 

4η) Χαρτοταινίεσ ταμειακών μθχανών 

5η) Πλθκτρολόγιο – Οκόνεσ 

6η) φορθτζσ ταμειακζσ μπαταρίασ 

7η) Ημερομθνία λιξθσ ταμειακισ 


