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

Drukarka fskalna ELZAB ZETA PROMOCJA
Producent:

ELZAB S.A.
Cena brutto:

2 690,00 PLN

KOMPAKTOWA
Zdaniem eksperta: ?Mała drukarka z długą rolką papieru i dużymi możliwościami. Przez
podłączenie wolnostojącego wyświetlacza klienta pozwala swobodnie zaaranżować
stanowisko sprzedaży?.
Warte podkreślenia
w standardzie wydruk FV,
nagłówek paragonu graficzny i tekstowy,
wydruk kodów C128 oraz QR na paragonie,
przy zakupie dodatkowej licencji możliwość komunikacji równocześnie z dwoma portami sprzedaży RS232 i USB.
Dodatkowe cechy i charakterystyka urządzenia
rolka papieru o długości 60 m,
3 protokoły komunikacyjne,
możliwość filtrowania danych kopii elektronicznej,
zwarta, kompaktowa obudowa z możliwością podłączenia zewnętrznego wyświetlacza klienta,
możliwość zasilania z instalacji samochodowej 12/24V,
wyprowadzenie wszystkich złącz od dołu zapewniające estetykę instalacji i pewność połączeń.
Charakterystyka urządzenia
Drukarka fiskalna ELZAB Zeta to drukarka z elektronicznym zapisem kopii paragonów. Dedykowana jest do małych i średnich punktów
sprzedaży. Ze względu na niewielkie rozmiary jest idealnym rozwiązaniem dla kiosków i niewielkich stoisk, gdzie lada ma ograniczoną
powierzchnię.
Do drukarki można podłączyć dodatkowy wyświetlacz (wymaga oddzielnego zakupu). Podłączenie zewnętrznego wyświetlacza na słupku
umożliwia swobodną aranżację stanowiska sprzedaży oraz lepszą czytelność treści dedykowanych klientowi.
Drukarka posiada funkcje informujące użytkownika o konieczności wykonania raportu dobowego oraz raportu miesięcznego za miesiąc
poprzedni.
Tabela cech
Typ

drukarka fiskalna z kopią elektroniczną

Ilość PLU

300 000

Stawki VAT

7

Mechanizm drukujący

termiczny, 42 znaki w wierszu, prędkość druku do: 48
mm/sek., 50 km gwarancji przebiegu głowicy

Nazwa towaru

42 znaki

Linie opisu towarów

3x35 znaków

Wyświetlacz klienta

LCD 2x16 znaków

Zewnętrzny wyświetlacz
klienta (opcja)

wyświetlacz TFT (480x272 pikseli) z możliwością
ustawienia 65 tyś. kolorów (tła, czcionki) oraz
kolorowej grafiki wygaszacza

Złącza

komunikacji z PC (RS232), komunikacji z PC (USB),
dodatkowego, zewnętrznego wyświetlacza, karty kopii
elektronicznej (uSD)
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Szuflada

dedykowana, podłączana jednym przewodem przez
złącze zasilania

Zasilanie

sieciowe, akumulator wewnętrzny żelowy (6V/1,2 Ah)

Masa

0,9 kg

Wymiary, mm (gł. x szer.
x wys.)

170 x 111 x 90
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