Sprawdzona
drukarka fiskalna
•		 łączność z Centralnym Repozytorium Kas (CRK)
		 - komunikacja bezprzewodowa WiFi/Bluetooth
		 (w zależności od modelu)
		 - złącze LAN
•		 kolorowy, obrotowy wyświetlacz 4,3”
•		 możliwość podłączenia dodatkowego wolnostojącego wyświetlacza
•		 możliwość wyświetlania do 8 grafik (np. logo, reklamy),
komunikatów lub aktualnej daty i godziny

•		 wytrzymały i szybki mechanizm drukujący z obcinaczem papieru
•		 wygodne drukowanie paragonów i faktur
•		 grafika w nagłówku, stopce i treści wydruków
•		 definiowanie dowolnych niefiskalnych wydruków np. pokwitowań,
bonów wykorzystywanych w programach lojalnościowych
(superformatka)

elzab.pl

ELZAB Mera ONLINE
MODELE
• Mera ONLINE LAN
• Mera ONLINE BT/WiFi LAN
• Mera F ONLINE LAN 2100
PARAMETRY URZĄDZENIA

Sprawdzi się w miejscach, gdzie występuje duże natężenie ruchu i liczy
się szybkość obsługi klienta. Dzięki
niewielkim gabarytom i wytrzymałej konstrukcji będzie idealnym rozwiązaniem dla super i hipermarketów, hurtowni, księgarni, stacji paliw
oraz restauracji i hoteli.
Model drukarki oznaczony literą F
(Farmacja) – dedykowany do pracy
w aptekach, gabinetach i przychodniach lekarskich. Może drukować
wyceny leków i recept oraz paragony
fiskalne uwzględniające refundację
leków. Protokół komunikacyjny kompatybilny z drukarką Mera F i Omega F.

Wersja urządzenia

ONLINE

Kopia elektroniczna

część pamięci chronionej
(wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych)

Komunikacja z CRK

LAN komunikacja bezprzewodowa Bluetooth/ WiFi
(w zal. od modelu)

Kolor obudowy

czarny

Ilość towarów (PLU)

500.000

Długość nazwy towaru

64 znaki

Wydruki niefiskalne

możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści
(superformatka)

MECHANIZM DRUKUJĄCY
Rodzaj

termiczny z obcinaczem

Szerokość papieru

57 mm

Długość rolki

80 m

Szybkość wydruku

do 200 mm/s

WYŚWIETLACZ
Klient

kolorowy TFT 4,3” z możliwością wyświetlania do ośmiu grafik

Kasjer

nie dotyczy

KLAWIATURA
Rodzaj

membranowa do obsługi drukarki

Ilość klawiszy

4

ZŁĄCZA
• komputera (USB-B)
• LAN (RJ45)
• szuflady (RJ12)
• wyświetlacza zewnętrznego (RJ45)
• komputera (RJ45)
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA
• moduł Bluetooth/ WiFi (w zal. od modelu)
ZASILANIE
Zasilacz zewnętrzny

15V/ 4A

Akumulator

żelowy 12V/ 1,2Ah

GABARYTY
Gł./szer./wys.

237 x 129 x 262 mm

Masa

2,0 kg

AKCESORIA
• wolnostojący wyświetlacz klienta

129 mm

262 mm

237 mm

Drukarka ELZAB Mera ONLINE
to wysokiej klasy, doceniona przez
użytkowników drukarka sklepowa
Mera w wersji ONLINE. Wytrzymała
i szybka, o niewielkich gabarytach i estetycznym wyglądzie. Wyposażona
w automatyczny obcinacz papieru
i kolorowy wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie różnych komunikatów.

elzab.pl

