Zakład Usługowo - Handlowy Wojciech Zając
ul. Ogrodowa 32/6
41-940 Piekary Śląskie

Kasa fiskalna ELZAB K10 PROMOCJA
Producent:

ELZAB S.A.
Cena brutto:

1 549,00 PLN

Premiera roku!
Nowe narzędzie dla małego biznesu
Panel dotykowy TFT reaguje bardzo szybko i precyzyjnie. Dotykowa klawiatura przynosi
intuicyjne rozwiązania znane z telefonów komórkowych i prostotę obsługi.
Pierwsza kasa na rynku z panelem dotykowym
kolorowy wyświetlacz typu TFT z panelem dotykowym zamiast tradycyjnej klawiatury (część wyświetlacza spełnia funkcje wyświetlacza dla
kasjera, a część klawiatury dotykowej)
prostota obsługi
czytelny wyświetlacz (zarówno przy słabym oświetleniu jak i w ostrym słońcu)
obsługa nawet w zimowych rękawicach
ilość i wielkość klawiszy zmienia się kontekstowo, intuicyjne rozwiązania znane z telefonów komórkowych
Dwukomponentowa obudowa
wewnątrz twardy ABS - obudowa wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne
na zewnątrz miękki elastomer - antypoślizgowa obudowa ułatwia trzymanie w ręku i stabilną pracę na ladzie
Mobilna - do pracy stacjonarnej jak i w terenie
odpinana smycz (do przenoszenia, zabezpiecza przed kradzieżą)
lekka (waga 0,65 kg)
możliwość zamontowania do podłoża
nadaje się do pracy zarówno w usługach jak i małych placówkach handlowych
Elektroniczna kopia paragonów
wystarcza na 5 lat pracy
obniża koszty zakupu papieru
nie trzeba gromadzić papierowych kopii paragonów
łatwa w utrzymaniu czystości
Zasilacz
sieciowy 12V/1A
możliwe zasilanie bezpośrednio z instalacji samochodowej 12V
Akumulator
typu Li-Ion
można go łatwo odłączyć i wymienić na inny
sygnalizacja stanu ładowania za pomocą diody na pasku stanu kasy
Kilka opcji kolorystycznych obudowy
pasuje do wnętrz klasycznych i nowoczesnych
Wyświetlacz klienta
biały ? w technologii pozytywowej
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czytelny bez podświetlenia
Materiały eksploatacyjne
szerokość papieru 57mm, długość 18m
mechanizm easy load (łatwa wymiana papieru)
Złącza
mini USB - komunikacja z PC
USB (host) - złącze pendrive ? backup danych z kasy, wgranie bazy towarowej
szuflada - poprzez złącze zasilania
czytnik kodów kreskowych ? poprzez moduł Bluetooth tylko w wersji K10 z pakietem rozszerzeń

Parametry :
Kolor:

czarny / pomarańczowy, biały / pomarańczowy, popiel
/ zielony

Tabela cech
PARAMETRY URZĄDZENIA

:

Ilość towarów (PLU)

3000

Stawki VAT

7

Nazwa towaru

40 znaków

KOPIA ELEKTRONICZNA

:

Nośnik danych

karta microSD

MECHANIZM DRUKUJĄCY

:

Rodzaj

termiczny, z łatwą wymianą papieru easy load

Szerokość papieru

57 mm

Długość rolki

18 m

Szybkość wydruku

21 linii/ sekundę

WYŚWIETLACZE

:

Klient

LCD, 2x16 znaków, biały w technologii pozytywowej,
czytelny w każdych warunkach

Kasjer

TFT, 4,3?, kolorowy

KLAWIATURA

:

Rodzaj

dotykowa

Liczba klawiszy

zmienna w zależności od kontekstu

Klawisze szybkiej
sprzedaży

15 (na ekranie wyświetla się do 5 zdefiniowanych
klawiszy)

ZŁĄCZA

:

Komunikacja z PC

mini USB

Pendrive

USB (host), umożliwia zapis/ odczyt baz towarowych,
liczników sprzedaży, kopii bezpieczeństwa karty EJ

Szuflada

poprzez złącze zasilania

Czytnik kodów
kreskowych

tylko w wersji K10+ (z pakietem rozszerzeń) poprzez
moduł Bluetooth (A7600000)

ZASILANIE

:

Zasilacz zewnętrzny

12V/1A, możliwe zasilanie bezpośrednio z instalacji
samochodowej 12V
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Akumulator

typu LiIon odłączany od korpusu kasy, stan ładowania
sygnalizowany za pomocą diody na pasku stanu kasy

WYMIARY

:

Głębokość/szerokość/wyso
190 x 95 x 70 mm
kość
Waga

0,65 kg

DODATKOWE INFORMACJE :
Ilość grup towarowych

99

Kasjerzy

10

Ilość opakowań

3000

Ilość wiązań

3000

Rabaty/narzuty

procentowe i kwotowe, na pozycję i na paragon

Nagłówek paragonu

5 linii + linia NIP + grafika (rozdzielczość 192x64
piksele, wys. 16mm)

Stopka paragonu (dodatki) 6 linii
Typ mechanizmu
drukującego
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