
• najszybsza drukarka fiskalna na rynku – prędkość druku do 300 mm/s

• mechanizm drukujący heavy duty – żywotność głowicy do 200 km 

 = 2 mln cięć

• łączność z Centralnym Repozytorium Kas (CRK):

- komunikacja bezprzewodowa (wbudowany moduł WiFi/Bluetooth)

- złącze LAN

• niewielkie gabaryty 160 x 160 x 160 mm

• praktyczna konstrukcja odporna na zalanie

• nowoczesny i modny design

• definiowanie dowolnych niefiskalnych wydruków np. pokwitowań,

 bonów wykorzystywanych w programach lojalnościowych

 (superformatka)

• pojemnościowa klawiatura z podświetleniem

• złącza ukryte od spodu obudowy – rozwiązanie pozwala 

 na zachowanie estetyki stanowiska pracy

• możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza klienta

Perfekcja 
zamknięta w kostce
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Drukarka fiskalna ELZAB Cube 
ONLINE będzie idealna w miej-
scach, gdzie liczy się szybkość 
obsługi klienta oraz tam, gdzie 
częstotliwość wydruków jest bar-
dzo wysoka. 

Urządzenie sprawdzi się na sta-
cjach benzynowych, w dużych 
sieciach handlowych, w gastro-
nomii, a także w branży motory-
zacyjnej i odzieżowej. 

Zastosowanie znajdzie także  
w sklepach internetowych, dzięki 
możliwości zdalnego zarządza-
nia drukarką z sieci globalnej 
(tryb klient).

ELZAB Cube ONLINE

PARAMETRY  URZĄDZENIA 

Wersja otwierania  

pokrywy drukarki
ręczna, elektryczna 

Kolor obudowy srebrny

Ilość grup towarowych —

Ilość towarów wiązanych —

Długość nazwy towaru 64 znaki

Maksymalna liczba kasjerów —

Wydruki niefiskalne możliwość definiowania dowolnych wydruków (superformatka)

Wydruk kodów QR w liniach dodatkowych po paragonie i w superformatce

Logo graficzne w nagłówku tak

MECHANIZM  DRUKUJĄCY

Rodzaj termiczny z obcinaczem, heavy duty

Szerokość papieru 80 mm

Długość rolki 80 m

Szybkość wydruku do 300 mm/s

WYŚWIETLACZ

Klient TFT, 4,3", kolorowy z możliwością wyświetlania do 8 grafik

Kasjer nie dotyczy

KLAWIATURA 

Rodzaj pojemnościowa z podświetleniem

Ilość klawiszy 7

Ilość definiowalnych klawiszy nie dotyczy

ZŁĄCZA 

• komputera (USB-B)

• pendrive (USB-A)

• LAN (RJ45)

• szuflady (RJ12)

• wyświetlacza zewnętrznego (RJ12)

• komputera (RJ45)

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

• moduł Wifi/Bluetooth zintegrowany

ZASILANIE 

Zasilacz zewnętrzny 24V/ 2,5A

Akumulator żelowy 2 x 6V/ 1,2Ah

GABARYTY

Gł./szer./wys. 160 x 160 x 160 mm

Masa 2,85 kg

AKCESORIA 

• wolnostojący wyświetlacz klienta


