
 

Екселліо DP-45 
касовий апарат 

 
Касовий апарат «Екселліо DP-45» 
спроектований та виробляється світовим лідером 
на ринку касових апаратів  -  компанією Datecs 
Ltd. Модель касового апарата «Екселліо DP-45» 
є унікальною, яка на сьогодні є однією з 
найкращих у світі серед аналогів.    
Виробництво апарата «Екселліо DP-45» 
сертифіковане англійською компанією Ллойд 
відповідно стандартів ISO 9001:2000, що 
гарантує контроль всіх етапів процесу 
виробництва та належну якість продукції. Апарат 
сертифікований українським ДП 
«Укрметртестстандарт» та внесений до 
Державного реєстру РРО України. 

Касовий апарат «Екселліо DP-45» створений на 
базі комп’ютерних технологій при застосуванні 
комп’ютерної  архітектури, що дозволило 

отримати з однієї сторони виріб, який має надійність, швидкість та простоту у користуванні, що 
властиво касовому апарату,  та широкі функціональні можливості, що притаманні 
комп’ютерним системам, з іншого боку. Широкий спектр функціональних властивостей 
дозволяють користувачу відчути простоту та зручність у використанні цього пристрою. 

Для автоматизації торгівельного об’єкту немає потреби застосовувати складні та коштовні 
комплекси на базі комп’ютерів та принтерів. Набагато простіше і ефективніше 
використовувати для таких цілей  «Екселліо DP-45», який заміняє собою комп’ютер, монітор 
комп’ютера, принтер (або фіскальний принтер), індикатор клієнта, програмне забезпечення 
фронт офіс та операційну систему комп’ютера. До того ж споживає мінімум електроенергії. 
Крім того, апарат дуже простий у налаштуванні та обслуговуванні. 
 
 

Технічні особливості: 
! Механізм друку апарата має систему Easy load (або Drop in), що дає можливість за 

лічені секунди заправити  стрічку. 
! Інформація про товар відображається на восьми рядках. Спеціалізований дисплей 

касира дозволяє легко переміщатися по чеку – таким чином отримуємо зручну та 
просту роботу с чеком. Такий індикатор значно спрощує програмування апарата та 
допомагає касирові не помилятися при відпуску товару. Завдяки функції підсвічування 
індикатора є можливість використання пристрою в недостатньо освітлених місцях. 

! Професійна клавіатура  «Екселліо DP-45» зручна у використанні завдяки великим 
контактним клавішам та функціональним поділом на зони. Продуманість розташування 
клавіш зводить нанівець помилкове натискання їх касиром.  

! Апарат створює контрольну стрічку в електронній формі (КСЕФ) та відповідає всім 
заявленим до апаратів з КСЕФ вимогам. Копії чеків та звітів зберігаються в пам’яті 
апарата та за необхідності можуть бути повторно роздруковані. Розрахунковий термін 
використання  штатного носія - 5 років (з розрахунку 500 чеків/день (середній чек на 10 
товарів, при роботі 365 днів на рік) 

! Стрічка розміром 57 мм – можливість ввести більше інформації та отримати чек в 
форматі, що легко читається. 

! Тиху та якісну роботу апарата забезпечує надійний принтер японської фірми Epson T-
M173. 



 

!  Апарат оснащений акумулятором Li-ion 7,4 Вт ємкістю 2000 мA×г. При повній зарядці 
акумулятора апарат може роздрукувати більш ніж 1000 чеків 

! До касового апарату можна під’єднувати платіжний термінал. 
 
Підключення: 

! РРО «Екселліо DP-45» оснащений вбудованим модемом для передачі даних до ФСУ 
за допомогою GSM/GPRS каналу зв’язку або за технологією Ethernet.  

! Підключення до комп’ютера забезпечить комфорт під час програмування та роботи з 
РРО  

! Швидке обслуговування клієнтів та уникнення 
помилок при розрахунках надасть можливість 
підключення «Екселліо DP-45» до ваг, сканера 
та сейфа.  
 

Технічні характеристики 
 

 
ТОВ “Екселліо Трейд” 
Україна, м. Київ, 03124 

вул. Радищева, 3, офіс Т-201 
Тел.: +38 (044) 225 24 00 

Назва параметра Значення параметра 
Кількість програмованих товарів (послуг) 100 000 
Найменування товарів до 31 символа 
Штрих-коди EAN-13, EAN-8, UPC, штрих-код з ваг 
Податкові групи ПДВ, до 8 груп 
Кількість операторів до 30 
Тип обслуговування Обслуговування на виході з крамниці. 

Обслуговування окремого відділу. 
Тип оплати 4 типи («Готівка», «Кредит», «Картка», «Чек») 
Режими роботи апарата - Реєстрація 

- X-звіт 
- Z-звіт 
- Програмування 
- Фіскальна пам'ять 

- Сервіс 
- Режим тестів 
- КСЕФ 
Комунікації 

Робота з ПК Робота з базою товарів 
Конфігурування параметрів апарата 

Контрольна стрічка КСЕФ (контрольна стрічка в електронній формі), micro SD 2 ГБ 
Фіскальна пам'ять  Енергонезалежна, 4500 денних звітів 
Принтер Epson TM-173 (2) 
Швидкість друку 90 мм/с (12 ліній) 
Кількість символів в лінії 42 
Сумісна чекова стрічка ширина  

товщина  
діаметр рулона  

57 мм 
60…72 мкм 
до 65 мм 

Дисплей касира 
Дисплей покупця 

графічний LCD, до 4 ліній, до 22 символів в лінії 
графічний LCD, до 2 ліній, до 16 символів в лінії 

Клавіатура 38 клавіш 
Живлення  Адаптер 9В/5А, вх.: 220В 50Гц 
Акумулятор апарата Li-ion 7,4В 2000 мА 
Акумулятор фіскального блоку Li-ion 3,7В 180 мА 
Діапазон робочих температур 0°С…45°С 
Габаритні розміри ДхВхШ – 240х120х275 мм 
Маса, кг 1,3 (з встановленою стрічкою) 
Інтерфейси 
Периферійні пристрої 

порт грошової скриньки(1), RS-232C (3), USB (1)  
сканер штрих-коду, ваги, платіжний термінал 


