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КАСОВИ АПАРАТИ С ВГРАДЕН ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ И КЛЕН 
 
 
1.КАСОВ АПАРАТ DP 55 KL 
 
 

 
 

Клавиатура 33 клавиша 

операторски LCD графичен, до 4 реда и до 22 символа на ред 

Дисплей клиентски LCD , 2 реда x 16 символа на ред 

Принтер   Линеен термопечат; лесно зареждане на хартията; 12 реда/сек.; 42 символа на ред  

Хартиена ролкa: ширина 57 мм 

Консуматив 

термохартия 

диаметър на ролката - до 65мм, дебелина - 60 до 72 µm 

Захранване   AC 100-240V 50-60Hz - DC 12V/2500mA 

  вграден акумулатор LiION 7.4V 2000mAh 
Опции 

  външна клавиатура за бърз достъп до артикули 

Размери Ш x Д x В 168 x 235 x 60 mm 

Тегло   0.850 кг 

  Ethernet - 1 бр. за връзка в локална мрежа, Auto MDIX 

  Изход за управление на сейф: 1бр., 

  
RS-232С: 2 бр., всеки от тях конфигурируем за работа в режим регистриране с външен клиентски 
дисплей, външна клавиатура за бърз достъп до артикули, връзка с PC, везна Datecs, Cas, Digi. 

Интерфейси 

  Интерфейс за бар-код четец  - 1 бр. 

КЛЕН   SD карта 2G; 45 000 000 реда (1 500 000 бележки) 

Данъчен терминал вграден, с външна антена и SIM карта на мобилен оператор 

Фискална памет енергонезависима, с обем  1825 отчета 
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•Брой артикули: - до 30 000 в търговски режим на работа 

                            - до 5 000 в ресторантски режим на работа 

• Наименование на артикул: до 22 знака 

• Баркод на артикул: EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от 
електронна везна) 

• Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи 

• Брой щандове: (отдели или стокови групи): до 99 

• Брой департаменти (доверители): до 99 

• Брой оператори: до 30 (от тях 30 активни на смяна) 

• Брой възможни продажби в една касова бележка: над 300 продажби 

• Брой маси в ресторантски режим - 1-255 

• Брой отворени сметки в ресторантски режим - 128 

    • Копие на бон: До 1 копие 

Фукционални възможности 

    • Брой служебни бонове: До 9  (за бар, кухня и т.н.) 

• контрол на изхода на обекта 

• каса, обслужваща един щанд Тип на обслужване 

• сервитьорско обслужване 

• в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон 
Вид на плащане 

    • алтернативна валута (EUR) 

Графично лого     • черно - бяло, 384 х 96 точки (384 х 336 точки макс.) 

• TCP-IP по Ethernet 

• On line - запитване в режим REG за параметри на: артикули, процентни отстъпки или 
надбавки за временни интервали, процентни отстъпки или надбавки за определен клиент, за 
плащане с локална карта и др. 

• за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите; 

• за конфигуриране параметрите на касовия апарат; 

• Специализиран протокол на DATECS за комуникация по RS-232C 

• за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите; 

• за конфигуриране параметрите на касовия апарат; 

Протоколи за комуникация с РС 

• режим фискален принтер  - емулация на протокола на Датекс FP1000 

• Магазини 

• Аптеки и други видове търговски обекти 

• Ресторанти 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

• Супермаркети 

 
 
2.КАСОВ АПАРАТ MP 55 KL 
 
 

 
 

Клавиатура 33 клавиша 

операторски LCD графичен, до 4 реда и до 22 символа на ред 

Дисплей клиентски LCD , 2 реда x 16 символа на ред 
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Принтер   Линеен термопечат;  12 реда/сек.; 42 символа на ред  

Хартиена ролкa: ширина 57 мм 

Консуматив 

термохартия 

диаметър на ролката - до 65мм, дебелина - 60 до 72 µm 

Захранване   AC 100-240V 50-60Hz - DC 12V/2500mA 

  вграден акумулатор LiION 7.4V 2000mAh 
Опции 

  външна клавиатура за бърз достъп до артикули 

Размери Ш x Д x В 226 x 320 x 92 mm 

Тегло   1.000 кг 

Интерфейс за управление на сейф: 1бр., 

RS-232С: 2 бр., всеки от тях конфигурируем за работа в режим регистриране с външен клиентски 
дисплей, външна клавиатура за бърз достъп до артикули, връзка с PC, везна Datecs, Cas, Digi. 

Интерфейси 

Интерфейс за бар-код четец  - 1 бр. 

КЛЕН   SD карта 2G; 45 000 000 реда (1 500 000 бележки) 

Данъчен терминал вграден, с външна антена и SIM карта на мобилен оператор 

Фискална памет енергонезависима, с обем  1825 отчета 

    

•Брой артикули: - до 30 000 в търговски режим на работа 

                            - до 5 000 в ресторантски режим на работа 

• Наименование на артикул: до 22 знака 

• Баркод на артикул: EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от 
електронна везна) 

• Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи 

• Брой щандове: (отдели или стокови групи): до 99 

• Брой департаменти (доверители): до 99 

• Брой оператори: до 30 (от тях 30 активни на смяна) 

• Брой възможни продажби в една касова бележка: над 300 продажби 

• Брой маси в ресторантски режим - 1-255 

• Брой отворени сметки в ресторантски режим - 128 

    • Копие на бон: До 1 копие 

Фукционални възможности 

    • Брой служебни бонове: До 9  (за бар, кухня и т.н.) 

• контрол на изхода на обекта 

• каса, обслужваща един щанд Тип на обслужване 

• сервитьорско обслужване 

• в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон 
Вид на плащане 

    • алтернативна валута (EUR) 

Графично лого:      • черно - бяло, 384 х 96 точки (384 х 336 точки макс.) 

• Специализиран протокол на DATECS за комуникация по RS-232C 

• за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите; 

• за конфигуриране параметрите на касовия апарат; 
Протоколи за комуникация с РС 

• режим фискален принтер  - емулация на протокола на Датекс FP1000 

      

• Магазини 

• Аптеки и други видове търговски обекти 

• Ресторанти 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

• Супермаркети 
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3.КАСОВ АПАРАТ DP 50 KL- МОБИЛЕН 
 

 
 

Параметър Коментар 

Брой артикули до 15 000 в търговски режим на работа 
до 5 000 в ресторантски режим на работа 

Наименование на артикул до 22 знака 

Баркод на артикул EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с  код на артикул и тегло (етикет от 
електронна везна) 

Вид на данъка ДДС, до 8 данъчни групи 

Брой щандове (отдели или стокови 
групи) 

до 99 

Брой департаменти (доверители) до 99 

Брой оператори до 30  

Данни за клиенти Записват се данни за 1080 клиенти  

Брой възможни продажби в една касова 
бележка 

над 300 продажби 

Копие на бон До 1 копие 

Тип на обслужване - контрол на изхода на обекта 
- каса, обслужваща един щанд 
- сервитьорско обслужване 

Вид на плащане - в брой,  кредит, чек, карта, ваучер или купон 
- в брой, с алтернативна валута (EUR) 

Режими на работа на апарата - R / Регистрация 
- Х / Отчети без нулиране; 
- Z / Отчети с нулиране; 
- P / Програмиране; 
- F / Фискална памет; 
- S / Сервиз; 
- Т / Тестове; 
- К / КЛЕН 
- Комуникация с PC 

Интерфейси и протоколи  
за Online комуникация с РС 

- Специализиран протокол на DATECS за комуникация с касови 
апарати по RS-232C; 

Online комуникация с РС: - за програмиране, четене и отчитане на базата данни на 
артикулите; 
- за конфигуриране параметрите на касовия апарат; 
- запитване в режим REG за параметри на: 
   *  артикули, процентни отстъпки или надбавки за временни 
интервали, процентни отстъпки или надбавки за определен 
клиент, за плащане с локална карта и др.  

Контролна лента КЛЕН (контролна лента на електронен носител) 

Архив на касовите бележки за четене от 
компютър за поддържане на складово 

до 10 000 касови бележки с 30 продажби в бележка 
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стопанство 

Фискална памет  Eнергонезависима, с обем 1825 отчета 

Термопринтер, 3-инчов Тип MLT-289 

Скорост на печат  12 реда/секунда 

Брой символи на ред 42 

Графично лого Поддържа се формат 384 х 96 точки мин (384 х 336 точки макс.) 

Консуматив – термохартия - ширина 57 mm  
- дебелина от 60 до 72 µm 
- диаметър на ролката до 65 mm 

Индикатор операторски 
Индикатор клиентски 

- Течнокристален графичен, до 2 реда и до 16 символа на ред 
- Течнокристален,  2 реда x 16 символа 

Клавиатура 33 клавиша 

Захранващо напрежение  От адаптер с изход- DC 9V, 1А, вход -100-240V, 50-60Hz 

Вграден акумулатор да 

Брой на отпечатвани редове при 
изключен мрежов адаптер 

не по-малко от 10 000 текстови реда  

Часовник / календар  Работи в продължение на 90 дни след изключване на 
захранването 

Работа при температура на околната 
среда  

от 0
0
 C до +45

0
 C 

Размери дължина/височина/ширина - 320/226/92мм 

GPRS вграден 

Тегло, кг 1 (с ролкa хартия) 

Интерфейси и допълнителни  устройства RS-232С - 1 бр., конфигурируем за работа в режим регистриране 
с везна, баркод четец, външен клиентски дисплей или връзка с 
PC.  

 
 
 
4.КАСОВ АПАРАТ DP 500 Plus KL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клавиатура 33 клавиша 

операторски LCD графичен, до 8 реда и до 22 символа на ред 
Дисплей клиентски LCD , 2 реда x 16 символа на ред 

Принтер   
Линеен термопечат; лесно зареждане на хартията; 12 реда/сек.; 42 
символа на ред  

Хартиена ролкa: ширина 57 мм 
Консуматив 

термохартия 
диаметър на ролката - до 65мм, дебелина - 60 до 72 µm 

Захранване   AC 100-240V 50-60Hz - DC 12V/2500mA 
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  вграден акумулатор LiION 7.4V 2000mAh 
Опции 

  
специализирана външна клавиатура - за бърз достъп до артикули и 
програмиране 

Размери Ш x Д x В 240 x 275 x 120 mm 

Тегло   1.490 кг 

  Ethernet - 1 бр. за връзка в локална мрежа, Auto MDIX 

  Интерфейс за управление на сейф: 1бр., 

  

RS-232С: 2 бр., всеки от тях конфигурируем за работа в режим 
регистриране с баркодчетец,  външен клиентски дисплей или връзка с PC, 
везна Datecs, Cas, Digi. 

Интерфейси 

  Интерфейс към специализирана външна клавиатура USB - 1 бр. 

КЛЕН   SD карта 2G; 45 000 000 реда (1 500 000 бележки) 

Данъчен терминал вграден, с външна антена и SIM карта на мобилен оператор 

Фискална памет енергонезависима, с обем  1825 отчета 

    

•Брой артикули: - до 30 000 в търговски режим на работа 

                            - до 5 000 в ресторантски режим на работа 

• Наименование на артикул: до 22 знака 

• Баркод на артикул: EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и 
тегло (етикет от електронна везна) 

• Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи 

• Брой щандове: (отдели или стокови групи): до 99 

• Брой департаменти (доверители): до 99 

• Брой оператори: до 30 (от тях 30 активни на смяна) 

• Брой възможни продажби в една касова бележка: над 300 продажби 

• Брой маси в ресторантски режим - 1-255 

• Брой отворени сметки в ресторантски режим - 128 

    • Копие на бон: До 1 копие 

Фукционални 
възможности 

    • Брой служебни бонове: До 9  (за бар, кухня и т.н.) 

• контрол на изхода на обекта 

• каса, обслужваща един щанд Тип на обслужване 

• сервитьорско обслужване 

• в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон 
Вид на плащане 

    • алтернативна валута (EUR) 

Графично лого     • черно - бяло, 384 х 96 точки (384 х 336 точки макс.) 

• TCP-IP по Ethernet 

• On line - запитване в режим REG за параметри на: артикули, процентни 
отстъпки или надбавки за временни интервали, процентни отстъпки или 
надбавки за определен клиент, за плащане с локална карта и др. 

• за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите; 

• за конфигуриране параметрите на касовия апарат; 

• Специализиран протокол на DATECS за комуникация по RS-232C 

• за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите; 

• за конфигуриране параметрите на касовия апарат; 

Протоколи за комуникация 
с РС 

• режим фискален принтер  - емулация на протокола на Датекс FP1000 

     

• Магазини 

• Аптеки и други видове търговски обекти 

• Ресторанти 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

• Супермаркети 

 
 

ФИСКАЛНИ ПРИНТЕРИ С ВГРАДЕН ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ И КЛЕН 
 
5.ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР FP 550 KL 
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принтери 2 броя Линеен термопечат;  60 mm/сек.; 40 символа на ред  

Хартиена ролкa: ширина 57 мм 

консуматив 

термохартия 

диаметър на ролката - до 60 мм, дебелина - 60 до 72 µm 

захранване   AC 100-240V 50-60Hz - DC 24 V / 2 A 

  Външен клиентски дисплей (2 реда по 20 символа) 
опции 

  Сейф 

размери Ш x Д x В 128 x 359.5 x 162 mm 

тегло   2.300 кг 

    

  Изход за управление на сейф / външен клиентски дисплей - 1бр., 

  RS-232С за връзка с PC, от 1200 до 115200 bps. 
интерфейси 

    

КЛЕН   SD карта 2G; 45 000 000 реда (1 500 000 бележки) 

данъчен терминал вграден, с вътрешна антена и SIM карта на мобилен оператор 

фискална памет енергонезависима, с обем  5796 отчета 

• Печатаща глава: 30 км 

• Печатащ механизъм: 5 млн. реда 
експлоатационни 
характеристики 

• Автоматичен нож:300 хил. отрязвания 

    

  
• Издаване на фискални бонове и данъчни фактури, служебни бонове - нормални и завъртяни на 90 

градуса  

• Брой програмируеми артикули: - до 20 000  

• Брой щандове: (отдели или стокови групи): до 99 (само за програмирани артикули). 

• Наименование на артикул: до 2 реда по 30 знака (36 знака за програмируеми артикули) 

• Печат на баркод : EAN-13, EAN-8, UPC, Code 128, ITF (Interleaved 2 of5) 

• Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи 

• Брой департаменти (доверители): до 60 бр. Име до 62 символа. 

• Брой оператори: до 16 бр. Име до 24 символа. 

• Брой възможни продажби в една касова бележка: над 512 продажби 

• Отстъпки и надбавки:като % и сума 

    • Кодови таблици: 1251 (Windows), 856 MS DOS 

    • Копие на бон: До 1 копие 

фукционални възможности 

    • Брой служебни бонове (за бар, кухня и т.н.): неограничен  - 

• контрол на изхода на обекта 

• каса, обслужваща един щанд Тип на обслужване 

• сервитьорско обслужване 

Вид на плащане • в брой, кредит, чек, карта  и 4 вида програмируеми 

Графично лого:      • черно - бяло, 54 х 12 mm (432 х 96 точки) 

Протокол за комуникация с 
РС 

    • Специализиран протокол на DATECS за комуникация по RS-232C 

• Магазини 

• Ресторанти 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

• Супермаркети 
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• Хипермаркети 

 

6. ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР FP 1000 KL 

 

 
 

принтер   Линеен термопечат;  120 mm/сек.; 40 символа на ред  

Хартиена ролкa: ширина 80 мм 

консуматив 

термохартия 

диаметър на ролката - до 80 мм, дебелина - 60 до 72 µm 

захранване   AC 100-240V 50-60Hz - DC 24 V / 2 A 

  Външен клиентски дисплей (2 реда по 20 символа) 
опции 

  Сейф 

размери Ш x Д x В 145 x 190 x 114 mm 

тегло   2.000 кг 

    

  Изход за управление на сейф / външен клиентски дисплей - 2бр., 

  RS-232С за връзка с PC, от 1200 до 115200 bps. 
интерфейси 

  USB 1.1 

КЛЕН   SD карта 2G; 45 000 000 реда (1 500 000 бележки) 

данъчен терминал вграден, с вътрешна антена и SIM карта на мобилен оператор 

фискална памет енергонезависима, с обем 5796 отчета 

• Печатаща глава: 100 км 

• Печатащ механизъм: 10 млн. Реда 
експлоатационни 
характеристики 

• Автоматичен нож:500 хил. отрязвания 

    

   
• Издаване на фискални бонове и данъчни фактури, служебни бонове - нормални и завъртяни на 90 

градуса  

• Брой програмируеми артикули: - до 3 000  

• Брой щандове: (отдели или стокови групи): до 99 (само за програмирани артикули). 

• Наименование на артикул: до 2 реда по 30 знака (36 знака за програмируеми артикули) 

• Печат на баркод : EAN-13, EAN-8, UPC, Code 128, ITF (Interleaved 2 of5) 

• Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи 

• Брой департаменти (доверители): до 60 бр. Име до 62 символа. 

• Брой оператори: до 16 бр. Име до 24 символа. 

• Брой възможни продажби в една касова бележка: над 512 продажби 

• Отстъпки и надбавки:като % и сума 

    • Кодови таблици: 1251 (Windows), 856 MS DOS 

    • Копие на бон: До 1 копие 

фукционални възможности 

    • Брой служебни бонове (за бар, кухня и т.н.): неограничен  - 

• контрол на изхода на обекта 

• каса, обслужваща един щанд Тип на обслужване 

• сервитьорско обслужване 

• в брой, кредит, чек, карта  и 4 вида програмируеми 
Вид на плащане 

    • алтернативна валута (EUR) 

Графично лого:      • черно - бяло, 54 х 12 mm (432 х 96 точки) 
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Протокол за комуникация с 
РС 

    • Специализиран протокол на DATECS за комуникация по RS-232C 

• Магазини 

• Ресторанти 

• Супермаркети 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

• Хипермаркети 

 
7. ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР FP 2000 KL 

 

 
 

принтер   Линеен термопечат;  220 mm/сек. 

Хартиена ролкa: ширина 80 мм 

консуматив 

термохартия 

диаметър на ролката - 102мм, дебелина - 65 до 85 µm 

захранване   AC 100-240V 50-60Hz - DC 24 V / 2 A 

  Външен клиентски дисплей (2 реда по 20 символа) 
опции 

  Сейф 

размери Ш x Д x В 147 x 207 x 147 mm 

тегло   2.000 кг 

    

  Изход за управление на сейф / външен клиентски дисплей - 2бр., 

  RS-232С,USB-type1.1 
интерфейси 

  Eternet 100 Mbps(100BASE-TX) 

КЛЕН   SD карта 2G; 45 000 000 реда (1 500 000 бележки) 

данъчен терминал вграден, с вътрешна антена и SIM карта на мобилен оператор 

фискална памет енергонезависима, с обем 5796 отчета 

• Печатаща глава: 150 км 

• Печатащ механизъм: 10 млн. Реда експлоатационни характеристики 

• Автоматичен нож:2 мил. отрязвания 

    

   
• Издаване на фискални бонове и данъчни фактури, служебни бонове - нормални и завъртяни 

на 90 градуса  

• Брой програмируеми артикули: - до 3 000  

• Брой щандове: (отдели или стокови групи): до 99 (само за програмирани артикули). 

• Наименование на артикул: до 2 реда по 30 знака (36 знака за програмируеми артикули) 

• Печат на баркод : EAN-13, EAN-8, UPC, Code 128, ITF (Interleaved 2 of5) 

• Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи 

• Брой департаменти (доверители): до 60 бр. Име до 62 символа. 

• Брой оператори: до 16 бр. Име до 24 символа. 

• Брой възможни продажби в една касова бележка: над 512 продажби 

• Отстъпки и надбавки:като % и сума 

    • Кодови таблици: 1251 (Windows), 856 MS DOS 

    • Копие на бон: До 1 копие 

фукционални възможности 

    • Брой служебни бонове (за бар, кухня и т.н.): неограничен  - 

Тип на обслужване • контрол на изхода на обекта 
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• каса, обслужваща един щанд 

• сервитьорско обслужване 

• в брой, кредит, чек, карта  и 4 вида програмируеми 
Вид на плащане 

    • алтернативна валута (EUR) 

Графично лого:      • черно - бяло, 54 х 12 mm (432 х 96 точки) 

Протокол за комуникация с РС     • Специализиран протокол на DATECS за комуникация по RS-232C 

• Магазини 

• Ресторанти 

• Супермаркети 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

• Хипермаркети 

 
 
 
8. ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР FP 60 KL 
 

 
 
принтери 1 броя Линеен термопечат;  150 mm/сек.; 36 символа на ред  

Хартиена ролкa: ширина 59 мм 

консуматив 

термохартия 

диаметър на ролката - до 60 мм, дебелина - 60 до 72 µm 

захранване   AC 100-240V 50-60Hz - DC 24 V / 2 A 

  Външен клиентски дисплей (2 реда по 20 символа) 
опции 

  Сейф 

размери Ш x Д x В 111 x 185.5 x 200 mm 

тегло   0.550 кг 

    

  Изход за управление на сейф / външен клиентски дисплей - 1бр., 

  RS-232С за връзка с PC, от 1200 до 115200 bps. 
интерфейси 

    

КЛЕН   SD карта 2G; 45 000 000 реда (1 500 000 бележки) 

данъчен терминал вграден, с вътрешна антена и SIM карта на мобилен оператор 

фискална памет енергонезависима, с обем  5796 отчета 

• Печатаща глава: 100 км експлоатационни 
характеристики 

• Автоматичен нож: 1 млн. отрязвания 

    

   
• Издаване на фискални бонове и данъчни фактури, служебни бонове - нормални и завъртяни на 

90 градуса  

• Брой програмируеми артикули: - до 3 000  

• Брой щандове: (отдели или стокови групи): до 99 (само за програмирани артикули). 

• Наименование на артикул: до 20 знака (36 знака за програмируеми артикули) 

• Печат на баркод : EAN-13, EAN-8, UPC, Code 128, ITF (Interleaved 2 of5) 

• Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи 

• Брой департаменти (доверители): до 60 бр. Име до 62 символа. 

• Брой оператори: до 16 бр. Име до 24 символа. 

• Брой възможни продажби в една касова бележка: над 512 продажби 

• Отстъпки и надбавки:като % и сума 

фукционални възможности 

    • Кодови таблици: 1251 (Windows), 856 MS DOS 
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    • Копие на бон: До 1 копие 

    • Брой служебни бонове (за бар, кухня и т.н.): неограничен  - 

• контрол на изхода на обекта 

• каса, обслужваща един щанд Тип на обслужване 

• сервитьорско обслужване 

Вид на плащане • в брой, кредит, чек, карта  и 4 вида програмируеми 

Графично лого:      • черно - бяло, 54 х 12 mm (432 х 96 точки) 

Протокол за комуникация с 
РС 

    • Специализиран протокол на DATECS за комуникация по RS-232C 

• Магазини 

• Ресторанти 

• Супермаркети 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

• Хипермаркети 

 
 

9. ДИСПЛЕЙ ЗА ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР 

 

 
Technical specification 
• compact dimensions 
• big and bright fluorescent symbols 
• display VFD 
• two rows, 20 symbols and four stages of brightness selection 
• an option for installing four additional symbols 
• USA, European and Cyrillic standard fonts 
• serial interface connection   (RJ 11connector)   
• W x L x H - 190 x 27 x 64 mm 
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