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Kasa fiskalna Elzab Mini E ONLINE READY - produkt
archiwalny
Cena brutto

1 499,00 zł

Cena netto

1 218,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

ELZAB

Opis produktu
Kasa nie ma już homologacji.
Kasa z certyfikatem ONLINE READY, gwarantującym techniczną modernizację do wersji obowiązującej od roku 2018.
Kupując teraz urządzenie fiskalne, otrzymujesz zapewnienie dostosowania jego funkcjonalności do nowych wymogów w dowolnym, wybranym
przez Ciebie momencie.
ELZAB Mini E to mała i prosta w obsłudze kasa z kopią elektroniczną paragonów na karcie pamięci microSD.
Idealna dla małych placówek handlowych i usługowych.
Małe wymiary i waga oraz dodatkowe wyposażenie sprawiają, że może być użytkowana jako kasa stacjonarna, a dzięki wydajnemu
akumulatorowi Li-Ion sprawdzi się również w pracy mobilnej.
Warte podkreślenia
pyłoszczelna klawiatura - idealnie sprawdza się w trudnych warunkach eksploatacji (odporna na kurz i zachlapania)
współpraca z czytnikiem kodów kreskowych
interfejs do podłączenia terminala kart płatniczych, modemu (wymaga zakupu dodatkowych akcesoriów)
dostęp do platformy usługowej M/platform
możliwość wprowadzenia NIPu nabywcy na paragonie
PARAMETRY URZĄDZENIA
Kolor obudowy
Ilość towarów (PLU)
Ilość grup towarowych
Ilość towarów wiązanych
Ilość znaków nazwy towaru
Maksymalna liczba kasjerów
KOPIA ELEKTRONICZNA
Nośnik danych
MECHANIZM DRUKUJĄCY
Rodzaj
Szerokość papieru
Długość rolki
Szybkość wydruku
WYŚWIETLACZE
Klient
Kasjer
KLAWIATURA
Rodzaj
Ilość klawiszy
Ilość definiowalnych klawiszy
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grafitowa
3.071
99
256 par
34 znaki
5
karta microSD, 4 GB
termiczny, easy load
57 mm
40 m
52 mm/s
diodowy LED, 8 cyfrowy
alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki
membranowa - alfanumeryczna i programowalna, z wymienną wkładką
klawiatury
30+3
62

ZŁĄCZA

ZASILANIE
Zasilacz zewnętrzny
Akumulator
GABARYTY
Gł./szer./wys.
Masa

Produkt posiada dodatkowe opcje:
kolor kasy: Mini czarna , Mini jasna

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

złącze
złącze
złącze
złącze

komputera/ rozszerzeń PC/ EXT (RJ-45)
czytnika kodów kreskowych (PS/2)
wagi (RJ-12)
szuflady (mini Jack)

12V/ 1A, możliwe zasilanie bezpośrednio z instalacji samochodowej 12/
24V za pośrednictwem dodatkowego akcesorium
Li-Ion 7,4V/ 2Ah
195 x 205 x 77 mm
0,89 kg

