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XE-A137-WH

XE-A137-BK

Effi ciëntie onder uw vingers
• Helder, eenvoudig te lezen LED-display
• Ingebouwd SD-kaartslot voor eenvoudige
 gegevensuitwisseling en programma back-ups
• Elektronisch journaal voor handige opslag van  
 transactiegegevens

• Compact, laag ontwerp
• Thermische printer met afdrukfunctie voor grafi sche logo’s
• Eenvoudig te installeren en bedienen



Compact en efficiënt ontwerp

Dankzij het compacte,w lage ontwerp 

bespaart de XE-A137-WH/BK veel ruimte 

op de toonbank. De kassalade, die kan 

worden afgesloten, beschikt over drie vakken 

voor bankbiljetten en een uitneembare 

muntlade met zes vakken. Via een sleuf 

aan de buitenkant van de lade kunnen 

grote biljetten en cheques snel en veilig in 

een opslagruimte onder de lade worden geplaatst, zonder dat de lade geopend 

of de zware muntlade opgetild hoeft te worden.

Thermische printer met afdruk-
functie voor grafische logo’s

De ingebouwde thermische printer drukt kassa-

bonnen af op papier met een breedte van 58 mm 

met een snelheid van ongeveer zeven regels per 

seconde. Ook het afdrukken van grafische logo’s om 

uw bedrijf te promoten is mogelijk. En dankzij het 

handige papier “drop-in” systeem kunnen de rollen 

snel en eenvoudig worden

vervangen.

Helder LED-display

Het heldere en eenvoudig te lezen 

LED-display van de XE-A137-WH/

BK toont tot en met negen cijfers 

voor een eenvoudige weergave van 

bedragen.

Gegevensback-up via SD-kaartslot

De XE-A137-WH/BK beschikt over een SD-kaartslot. Er kunnen SD-geheugen-

kaarten (4GB tot 32GB) worden gebruikt voor het maken van back-ups van 

diverse gegevens, zoals de dagelijkse verkoop en het elektronisch kasboek. 

Deze CSV-gegevens worden op een SD-kaart opgeslagen en kunnen op een 

computer met Excel of andere spreadsheetprogramma’s worden beheerd.  

Bovendien is het mogelijk om een reeks instellingen —  

winkelnaam en -logo, afdelingsnamen,  

productnamen, btw-tarieven enzovoort —  

op een computer te configureren en vervolgens 

snel en eenvoudig in de XE-A137-WH/BK te 

importeren met een SD-kaart.

Let op: SD-kaarten worden niet meegeleverd. Software voor het importeren van 
op een PC geconfigureerde gegevens in de XE-A137-WH/BK is beschikbaar.
Neem hiervoor contact op met uw Sharp leverancier voor details.  
           Het SD-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.

Elektronisch journaal

XE-A137-WH/BK
Elektronische kassa

Snelle en accurate prijsinvoer

De XE-A137-WH/BK beschikt over 200 PLU-codes (price look-ups, een identifi-

catiecode voor producten), zodat het invoeren van prijsinformatie eenvoudig is. 

U hoeft alleen de codes van de verkochte items in te voeren om accuraat en snel 

de verkooptotalen te bepalen. Er zijn tevens acht voorgeprogrammeerde afdelin-

gen beschikbaar voor het eenvoudig traceren en analyseren van transacties per 

producttype.

Andere belangrijke kenmerken
 
• Veilig functie slot
• Automatische btw-berekening (4 btw-tarieven) 
• Help-toets voor snel afdrukken van instellings- en  

 bedieningsinstructies.

Specificaties

 
 
 
Let op: Ontwerp en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder  
kennisgeving vooraf. *1 Alleen voor Europese fiscale controle-eenheid
*2 Ni-MH-oplaadbare batterij. Alleen XE-A147-WH/BK
*3 Voorwaarden: 70 transacties/dag, 4 items/verkoop, 19 regels afdrukken/transactie,   
 nieuwebatterij, volledig opgeladen, temperatuur 25˚C
 Laadtijd: ca. 12 uur max. (opladen bij uitgeschakeld apparaat)

Afmetingen (mm)

Model  XE-A137-WH/BK

Display Bediening LED met 9 cijfers en 7 segmenten

Printer Type 1-station, drop-in, thermisch

 Cijfers 30 cijfers

 Papierbreedte 58 mm

 Snelheid Ca. 7 regels/sec.

Lade Biljet 3 vakken

 Munt 6 vakken

Toestenbord  Type Normale toetsen

 Aantal toetsen 30  

Interface   SD-kaartslot

Batterijoptie (XE-A1BT)*2 Werkt 8 uur*3 

Afdelingen  Standaard 8

PLU’s  Standaard 200

Elektronisch journaal 3.000 regels

Btw-systeem  Totaal 4 tarieven

Afmetingen (B x D x H) (ca.) 335 x 360 x 190 mm

Gewicht (ca.)  5 kg 

335

190

360

Distributed by:

De XE-A137-WH/BK beschikt over een elektronische kasboekfunctie 
voor elektronische opslag van meer dan 3.000 regels aan  
transactiegegevens; op deze manier kunt u papier besparen en de 
kosten verlagen.
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