niezawodna
kasa
rejestrująca
z kopią
elektroniczną
ELZAB Mini E to mała i prosta w obsłudze kasa z funkcją kopii elektronicznej, idealna dla usługodawców
i małych placówek handlowych.
Małe wymiary i waga oraz dodatkowe wyposażenie
sprawiają, że może być użytkowana jako stacjonarna.
ELZAB Mini E współpracuje z komputerem, pozwala
na podłączenie czytnika kodów
kreskowych, wagi oraz szuflady, a łatwa wymiana
papieru i c z y telne
wyświetlacze ułatwiają codzienną obsługę.

Wymienna
wkładka klawiatury

WARTE PODKREŚLENIA

• dzięki funkcji easy load mechanizm drukujący
pozwala na szybką wymianę papieru – wrzuć rolkę,
zamknij pokrywę i drukuj
• wydruk paragonów z prędkością 52 mm/s
• wydajny akumulator Li-Ion pozwala wystawić do 1500 paragonów
bez zasilania sieciowego
• długa rolka papieru (aż 40 m)
• dwie opcje kolorystyczne (jasna, grafitowa)
• możliwość wprowadzenia na paragonie NIP-u nabywcy
• zaawansowany system zarządzania energią
• 6 rodzajów płatności
• obsługa 8 walut obcych

Bezpośrednie podłączenie
wagi, czytnika kodów
kreskowych, komputera
i szuflady na pieniądze

ZDANIEM EKSPERTA

„Kasa Mini E to niezawodna kasa posiadająca udogodnienia przygotowane
z myślą o użytkownikach wystawiających powtarzające się w treści paragony. Zastosowano wygodny w eksploatacji i wytrzymały mechanizm drukujący.
Zapis kopii paragonu na karcie microSD mieści około 1 miliona paragonów.”

Klawisz podglądu
paragonu

elzab.pl

KLAWIATURA

OBSŁUGA TYPOWYCH ZDARZEŃ

Klawiatura zbudowana jest z trwałych i niezawodnych przełączników. Posiada 30 klawiszy wielofunkcyjnych, pokrytych folią o bardzo wysokiej wytrzymałości, odpornej na zachlapanie. Istnieje
możliwość definiowania klawiszy.

• udzielanie rabatu lub narzutu na poszczególne pozycje
paragonu oraz rabatu na cały paragon
• dostępne wprowadzenie ceny towaru w chwili sprzedaży
(sprzedaż ze zmienną ceną)
• przeglądanie i kasowanie pozycji sprzedaży w trakcie
wystawiania paragonu
• sprzedaż i przyjmowanie opakowań zwrotnych
• sprzedaż wiązana, przydatna dla par towarów, które są zawsze
sprzedawane razem

WYMIENNA WKŁADKA KLAWIATURY
Pod folią znajduje się wkładka papierowa z opisem klawiszy. Można ją wyjąć, opisać ręcznie lub zastąpić nowym wydrukiem.

MOBILNOŚĆ
Kasa jest przystosowana do pracy mobilnej, może być zasilana
z instalacji samochodowej.

DEFINIOWANIE KLAWISZY
Każdy klawisz może mieć nawet 4 znaczenia. Do klawisza można
przypisać określone towary, formy płatności (gotówka, karta kredytowa, czek, bon) lub funkcje (kasjera lub kierownika, a nawet tak
specyficzne jak wyłączenie kasy).

KLAWISZE SZYBKIEJ SPRZEDAŻY TOWARU
Można również zdefiniować klawisze szybkiej sprzedaży towaru
tak, aby każde naciśnięcie powodowało od razu wydruk paragonu z jedną pozycją sprzedaży, zapłaconego gotówką. Kasjer może
wtedy wystawiać paragony przy minimalnym zaangażowaniu
uwagi. To doskonałe udogodnienie dla sprzedających np. bilety
w środkach komunikacji, kinach, muzeach, na imprezach, a także
dla wystawiających paragony na parkingach.

FUNKCJONALNOŚĆ DODATKOWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpieczny i łatwy do odczytu zapis elektroniczny
definiowalne klawisze szybkiej sprzedaży
intuicyjne wyszukiwanie towarów w bazie
możliwość przygotowania szczegółowych raportów rozliczeń
brak w obudowie elementów wystających – kasę można łatwo
utrzymać w czystości
wymienna wkładka klawiatury opisana najczęściej
sprzedawanymi usługami
jedyna na rynku kasa z pyłoszczelną klawiaturą
podgląd paragonu
bezpośrednie podłączenie czytnika, wagi, komputera
i modemu
niezwodna i wydajna komunikacja z komputerem bez
przerywania pracy kasjera (np. tworzenie kopii zapasowej
danych z karty microSD)

PA R A M E T R Y U R Z Ą D Z E N I A

Kolor obudowy
Ilość towarów (PLU)
Ilość grup towarowych
Ilość towarów wiązanych
Nazwa towaru na paragonie
Maksymalna liczba kasjerów

• jasna
• grafitowa
3.071
99
256 par
34 znaki
5

KOPIA ELEKTRONICZNA

Nośnik danych

karta microSD

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Rodzaj
Szerokość papieru
Długość rolki
Szybkość wydruku

termiczny, easy load
57 mm
40 m
52 mm/s

WYŚWIETLACZE

Klient
Kasjer

diodowy LED, 8-cyfrowy
alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki

K L A W I AT U R A

Rodzaj
Ilość klawiszy
Ilość definiowalnych klawiszy

membranowa – alfanumeryczna i programowalna, z wymienną wkładką klawiatury
30
62

ZŁĄCZA

• PC (RJ45)
• czytnik kodów (PS/2)
• waga (RJ12)
• szuflada (mini Jack)
ZASILANIE

Zasilacz zewnętrzny
Akumulator

12V/ 1A, możliwe zasilanie bezpośrednio z instalacji samochodowej 12/ 24V
typu Li-Ion 7,4V/ 2Ah, przystosowany do pracy mobilnej

GABARYTY

Gł./ szer./ wys.
Waga

195 x 205 x 77 mm
0,89 kg

AKCESORIA

• wkładki z opisem klawiszy • zasilacz samochodowy • torba na kasę • skórzane etui
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