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Drukarka fiskalna ELZAB Mera
ONLINE BT/WIFI LAN
Cena brutto

3 554,70 zł

Cena netto

2 890,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

3 dni

Producent

ELZAB

Opis produktu
Doceniona przez liczne grono użytkowników drukarka ELZAB Mera dostępna w wersji ONLINE.
Wysokiej klasy, szybka i wytrzymała drukarka fiskalna z automatycznym obcinaczem papieru w standardzie.
Idealna do punktów o dużym natężeniu ruchu. Świetnie sprawdzi się w supermarkecie, hurtowni, hotelu, restauracji, księgarni
oraz stacji paliw.
Jej niewielkie gabaryty stanowią idealne rozwiązanie przy ograniczonej powierzchni lady sklepowej.
Wyposażona w złącze LAN, które można wykorzystać do komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas. Podłączana do
komputera za pośrednictwem USB, LAN lub RS232.

Warte podkreślenia
komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas
kolorowy wyświetlacz TFT 4,3” o regulowanym położeniu, z możliwością wyświetlania do ośmiu grafik (logo apteki,
reklamy), komunikatów lub aktualnej daty i godziny
możliwość podłączenia dodatkowego, wolnostojącego wyświetlacza
wydruk faktur VAT
superformatka – generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych (potwierdzeń, pokwitowań, kuponów rabatowych

grafika w nagłówku, stopce i treści wydruków
współpraca ze sklepami internetowymi (tryb klient połączenia LAN)
współpraca z kilkoma stanowiskami sprzedaży równocześnie (system licencji)
wydruk dodatkowej linii opisu towaru na paragonach i fakturach
wydruk kodów QR
obsługa popularnych protokołów komunikacyjnych
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
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ONLINE
część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych
danych)
LAN; komunikacja bezprzewodowa Bluetooth/ WiFi
czarny
500.000
64 znaki
możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści
(superformatka)
termiczny z obcinaczem
57 mm
80 m

Szybkość wydruku
WYŚWIETLACZE
Klient
Kasjer
KLAWIATURA
Rodzaj
Ilość klawiszy
ZŁĄCZA

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

do 200 mm/s
kolorowy TFT 4,3”,z możliwością wyświetlania do ośmiu grafik
nie dotyczy
membranowa do obsługi drukarki
4
komputera (USB-B)
LAN (RJ45)
szuflady (RJ12)
wyświetlacza zewnętrznego (RJ45)
komputera (RJ45)
moduł Bluetooth/ WiFi
15V/ 4A
żelowy 12V/ 1,2Ah
237 x 129 x 262 mm
2,0 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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