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Link do produktu: https://gvc.pl/drukarka-fiskalna-elzab-cube-e-online-p-169382.html

Drukarka fiskalna ELZAB Cube
E ONLINE
Cena brutto

3 565,00 zł

Cena netto

2 898,37 zł

Producent

ELZAB

Opis produktu
Ta wersja drukarki jest aktualnie niedostępna.
Drukarka ELZAB Cube ONLINE jest dedykowana do pracy tam, gdzie liczy się szybkość obsługi klienta oraz w miejsca,gdzie
częstotliwość wydruków jest bardzo wysoka.
Urządzenie sprawdzi się na stacjach benzynowych, w dużych sieciach handlowych,
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w gastronomii, a także w branży motoryzacyjnej i odzieżowej.
Znajdzie zastosowanie także w sklepach internetowych.

najszybsza drukarka fiskalna na rynku – prędkość druku do 300mm/s
mechanizm drukujący heavy duty – żywotność głowicy do 200 km = 2 mln cięć
łączność z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) za pomocą komunikacji bezprzewodowej (wbudowany moduł WiFi/Bluetooth)
lub przewodowej (złącze LAN)
możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza klienta
Komunikacja z CRK

LAN; komunikacja bezprzewodowa Bluetooth/ WiFi

definiowanie dowolnych niefiskalnych wydruków np. pokwitowań, bonów wykorzystywanych w programach lojalnościowych
(superformatka)
możliwość zdalnego zarządzania drukarką z sieci globalnej (tryb klient) – sprawdza się w sklepach internetowych
możliwość wyświetlania reklam (8 różnych reklam, 256 kolorów)
wygodne drukowanie paragonów i faktur (długa rolka papieru 80m)
wydruk dodatkowych linii opisu towaru na paragonach i fakturach
grafika w nagłówku, stopce i treści wydruków
obsługa popularnych protokołów komunikacyjnych
praca w wielu walutach

PARAMETRY URZĄDZENIA
Wersja urządzenia
Kopia elektroniczna
Komunikacja z CRK
Kolor obudowy
Ilość towarów (PLU)
Długość nazwy towaru
Wydruki niefiskalne
MECHANIZM DRUKUJĄCY
Rodzaj
Szerokość papieru
Długość rolki
Szybkość wydruku
WYŚWIETLACZE
Klient
Kasjer
KLAWIATURA
Rodzaj
Ilość klawiszy
ZŁĄCZA

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA
ZASILANIE
Zasilacz zewnętrzny
Akumulator
GABARYTY
Gł./szer./wys.
Masa
AKCESORIA

ONLINE
część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych
danych)
LAN; komunikacja bezprzewodowa Bluetooth/ WiFi
srebrny
500.000
64 znaki
możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści
(superformatka)
termiczny z obcinaczem, heavy duty
80 mm
80 m
do 300 mm/s
kolorowy TFT 4,3”,z możliwością wyświetlania do ośmiu grafik
nie dotyczy
membranowa do obsługi drukarki
7
komputera (USB-B)
pendrive (USB-A)
LAN (RJ45)
szuflady (RJ12)
wyświetlacza zewnętrznego (RJ45)
komputera (RJ45)
moduł Bluetooth/ WiFi
24V/ 2,5A
żelowy 2 x 6V/ 1,2Ah
160 x 160 x 160 mm
2,85 kg
wolnostojący wyświetlacz klienta

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wyświetlacz: Sztyca 2 liniowy na obudowie , Sztyca 2 liniowy wolnostojący (+ 123,00 zł ), Wyświetlacz OLED w obudowie
Program: Brak , Small Bussiness (+ 199,00 zł ), Subiekt GT 3 stanowiska (+ 199,00 zł ), Subiekt GT 3 stanowiska (+ 199,00 zł
), Subiekt nexo 1 stanowisko (+ 199,00 zł )
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