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KASY FISKALNE ONLINE

ELZAB K10 ONLINE
• lekka i mobilna kasa dla usług i drobnego handlu
• dotykowa klawiatura zapewniająca intuicyjną
obsługę
• pojemna baza towarowa: 5 000 PLU
• wyświetlacz odporny na zachlapanie
• wymienna bateria o dużej pojemności
• antypoślizgowa i wytrzymała obudowa
• współpraca z terminalem kart płatniczych
oraz innymi urządzeniami zewnętrznymi
• nagrodzona za wzornictwo w konkursach:
Dobry Wzór, Red Dot Design Award, Teraz Polska
• komunikacja: Wi-Fi/Bluetooth lub GPRS/Bluetooth

ELZAB Mini / Mini LT ONLINE
• mała kasa idealna dla placówek handlowych
i usługowych
• pojemna baza towarowa: 10 000 PLU
• klawiatura membranowa (pyłoszczelna)
lub modułowa
• wydajny akumulator Li-Ion (ELZAB Mini ONLINE)
przydatny do pracy w terenie
• mechanizm drukujący easy-load z 40 metrową
rolką papieru
• współpraca z terminalem kart płatniczych
oraz innymi urządzeniami zewnętrznymi
• komunikacja:
• ELZAB Mini LT ONLINE: Wi-Fi/Bluetooth
• ELZAB Mini ONLINE: LAN; Wi-Fi/Bluetooth
lub GPRS/Bluetooth

Wszystkie kasy fiskalne ELZAB ONLINE współpracują
z systemem:

ELZAB Jota ONLINE
• zaawansowana funkcjonalnie kasa dla
większych placówek handlowych,
usługowych, gastronomicznych
• rozbudowany system rozliczeń, rabatowania
i raportów
• pojemna baza towarowa: 20 000 PLU
• wygodna klawiatura mechaniczna
• graficzny, czytelny, 4-liniowy wyświetlacz kasjera
• mechanizm drukujący easy-load z długą
80 metrową rolką papieru
• możliwość podpięcia kilku terminali kart
płatniczych jednocześnie
• współpraca z wieloma urządzeniami
zewnętrznymi
• opcjonalna nakładka na klawiaturę chroni
kasę przed zachlapaniem i pozwala zachować
urządzenie w czystości
• komunikacja: LAN; Wi-Fi/Bluetooth
lub GPRS/Bluetooth

Więcej informacji o kasach
fiskalnych online na naszym
BLOGU.

DRUKARKI FISKALNE ONLINE

urządzenia o bazie towarowej
500 000 PLU dedykowane dla
super i hipermarketów, hurtowni,
stacji benzynowych, warsztatów
samochodowych, aptek
wydruk faktur VAT, kuponów
rabatowych, bonów, potwierdzeń
współpraca z wieloma programami
sprzedażowymi
możliwość podłączenia dodatkowego
wolnostojącego wyświetlacza
wyświetlanie do ośmiu grafik (logo,
reklamy), komunikatów lub aktualnej
daty i godziny

ELZAB Mera ONLINE
• prędkość wydruku do 200 mm/s
• współpraca z kilkoma stanowiskami
sprzedaży równocześnie (wymaga zakupu
licencji)

ELZAB Cube ONLINE
• najszybsza drukarka fiskalna na rynku,
prędkość druku do 300mm/s
• mechanizm drukujący heavy duty
• współpraca z kilkoma stanowiskami
sprzedaży równocześnie (w cenie)
• zwiększona odporność na zalanie funkcja
automatycznego otwierania pokrywy
papieru (opcja)
• druk na papierze 80 mm

ELZAB Zeta ONLINE
• małe gabaryty, wielkie możliwości
• komunikacja bezprzewodowa WiFi/BT
w standardzie
• wydruk faktur VAT
• obsługa popularnych protokołów komunikacyjnych
• możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza
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