
R&H Q Touch 10
Het unieke aan de R&H Q Touch 10 kassa is de integratie van de bonprinter en het klantendisplay in één compact design. Dit is met 
name handig in een omgeving waar alle ruimte optimaal moet worden benut. Het scherm is overzichtelijk ingericht en kan eventueel
naar wens worden ingedeeld. Zo kunt u de software zo efficiënt mogelijk matchen met uw dagelijkse werkzaamheden. Zoals u hier-
boven kunt zien hebben ze bij de R&H Q Touch 10 ook veel aandacht besteed aan de grafische weergave van alle bedieningsknop-
pen. Dit zorgt ervoor dat u nog prettiger kunt werken. Mocht u extra apparatuur zoals printers en scanners willen aansluiten dat is dat 

uiteraard geen probleem. Ook een geldlade is in een handomdraai aangesloten.

www.renh.nl



R&H Q Touch 10

R&H Kassasystemen
Laageinde 13b  T: 0418 - 59 12 45
4191 NR Geldermalsen 

Kryptonstraat 35   T: 0548 - 51 54 15
7463 PB Rijssen  

       info@renh.nl
       www.renh.nl

Openingstijden showroom
Maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17.30 (of op afspraak)

Opties / toebehoren
- CASman back office Software
- Mobiel ordersysteem
- Klantendisplay
- Bonprinter / keukenprinter
- Scanner
- Scanner scale
- Geldlade
- Weegschaal koppeling

Eigenschappen
Bedrijfslogo
Groepen
PLU’s
Verkopers
Afrekentoetsen
PIN-koppeling

Omzetrapporten
Financieel dag / periode
Groepen dag / periode
Verkopers dag / periode
PLU’s
Uren

Display
Gebruikersdisplay
Touch screen
Resolutie

Interfaces
USB
LAN/Ethernet
Geldlade
Compoort

Specificaties
Afmetingen (d x b x h)
Gewicht

Op scherm en bon (optie)
999
55.000
99
5 (meer toetsen is optie)
Optie

ja
ja
ja
ja
ja

10,1“ TFT touch screen
Analog-resistive
1024 x 600 pixels

2 x aansluiting
1 x aansluiting
2 x aansluiting
4 x aansluiting

300 x 300 x 120 mm
2,5 kg

CASman Software
U kunt dit kassasysteem aansluiten op CASman back office 
Management Software. Meer informatie kunt u vinden op 
www.ridderenhertog.nl/casmansoftware


