
Platební terminál

Laundry 
PRO
Inovace po ruce
Laundry PRO je inovativní automatický platební terminál určený pro samoobslužné prádelny. Díky 
pokročilým funkcím je Laundry PRO vynikajícím prostředkem pro manažery i koncové uživatele: 
manažeři mohou snadno zvýšit své výnosy, zatímco konečný uživatel získá na rychlosti a efektivitě. 
Široký dotykový displej umožňuje uživatelskému rozhraní snadno spravovat až 40 praček nebo 
sušiček. Laundry PRO nabízí majitelům všestranné využití: Software LogMeln umožňuje vzdálené 
ovládání a programování, aplikace pro Android umožňuje aktivaci strojů a zpracování dat, posílání 
emailů a SMS poskytuje přehled o aktuálních prodejích. Čtečka QR kódů jako doplňková opce 
umožňuje vytvářet různé marketingové kampaně a slevové akce. 

Funkce
• Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní sestávající z

pohodlné 17 ”dotykové obrazovky

• Umožňuje hotovostní i bezhotovostní platby věrnostními
kartami nebo kreditními kartami

• Vydává výdavek

• Vydává mikročipy nebo bezkontaktní karty pro
bezhotovostní platby

• Vestavěná čtečka QR kódu (opce) pro správu rozsáhlých
propagačních kampaní pro zvýšení obratu

• Volitelná vestavěná termální tiskárna pro tisk účtenky
pomocí QR kódu

• USB port pro import a export účetních dat,
konfiguračních parametrů a všech záznamů platebního
terminálu

• Rozhraní RS485 pro připojení k jednoduchým nebo
vícečetným deskám 3BIO pro ovládání 3 praček nebo 3
sušiček

• Programování přímo na terminálu nebo vzdálené
programování pomocí softwaru LogMeIn

• UPS

• Různé typy instalace: montáž na zeď pomocí
poskytnutého držáku nebo zapuštění do stěny pomocí
volitelné příruby

• Možnost přizpůsobení grafiky na panelu za účelem
zvýšení viditelnosti loga společnosti
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Instalační rozměry 

• Elektronický mincovník RM5 HD
• Čtečka bankovek NV9 USB
• Zásobník na mince
• Čtečka mikročipových karet

• Příruba pro zapuštěnou instalaci
• Čipová karta
• Měnitelná grafika (podle množství)
• Desky 3BIOVEL

Volitelné periferie
• Dispenzér mikročipů a bezkontaktních 

karet
• Čtečka QR kódu
• Tiskárna účtenek
• Modem
• Čtečka karet Mifare®
• POS

Pozn. Měrná jednotka: mm

Funkce
Uživatelsky přívětivé a spolehlivé
Široký 17” dotykový displej umožňuje 
přístup do praček a sušičů rychlým a 
jednoduchým způsobem. Během 
pouhých několika minut může uživatel 
vybrat a aktivovat stroj  a zaplatit hotově 
nebo kartou.

Jednoduchá údržba
Zadní dvířka terminálu umožňují 
vyprázdnění zásobníku mincí, bankovek 
Navíc zde můžeme naplnit zásobník 
karet A vyměnit papír v tiskárně účtenek 
(pokud je součástí)

Maximální svoboda použití

• Vzdálená správa:
Pokud je PRO vzdáleně připojeno přes 
software LogMeIn, všechny operace 
spojené s programováním mohou být 
impementovány přes PC.

• Nová aplikace pro telefony s Androidem:
Umožňuje monitorovat terminál 
nonstop zasláním povelů k aktivaci 
strojů a požadovat denní účetní výpis.

• Posílání zpráv přes e-mail a SMS:
Můžete dostávat kompletní informace o 
terminálu pomocí SMS (výstrahy, chyby 
a denní souhrny).

Správa slev, promo akcí a bonusů
LAUNDRY PRO umožnuje efektivní 
Správu slev a promo akcí Ke zvýšení 
počtu zákazníků Jejich udržení pomocí 
bonusů, Slevy v případě 
bezhotovostních plateb a pro určité 
časové úseky. Možnost tisku čárového 
kódu na účtenku pro  poskytnutí určité 
výhody zákazníkovi na časově omezené 
akce během předem daného období.

Nainstalované periferie

Technické údaje  
Samostatný terminál Terminál zapuštěný do stěny

Rozměry (LxHxD) 595,5 x 661,5 x 337 mm 740 x 760 x 353 mm

Hmotnost 68  Kg 83  Kg

Napájecí napětí 230 Vac 230 Vac

Provozní teplota 350 W 350 W

Operating temperature 10 °C ÷ 50 °C 10 °C ÷ 50 °C

Nástroje
Laundry Manager 

Software pro PC, který vám umožní mít 
jednoduchý a okamžitý přehled o stavu 
prádelny: od denního shrnutí účtenek 
až po přípravu grafů a statistik prodeje.

Pendrive Data Handler

Software, který vám umožní vylepšit 
výkon platebních terminálů Laundry 
PRO, které se již používají pomocí všech 
nejnovějších aktualizací.

Volitelné doplňky
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