kompaktowa
drukarka
fiskalna
z kopią
elektroniczną

Dr ukar ka f iskalna EL Z AB Zet a
to drukarka z elektronicznym
zapisem kopii paragonów.
Dedykowana jes t do
mał ych i średnich
punktów sprzedaży.

Złącze karty microSD

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

Mechanizm drukujący auto-load

ZDANIEM EKSPERTA

„Mała drukarka z długą rolką papieru i dużymi możliwościami. Przez podłączenie wolnostojącego wyświetlacza klienta pozwala swobodnie zaaranżować stanowisko sprzedaży.”

Opcja: wolnostojący,
kolorowy wyświetlacz TFT

elzab.pl

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Drukarka fiskalna ELZAB Zeta ze względu na niewielkie rozmiary
jest idealnym rozwiązaniem dla kiosków i stoisk, gdzie lada ma
ograniczoną powierzchnię.

Dostęp do mechanizmów drukujących jest prosty i szybki.

Drukarka posiada funkcje informujące użytkownika o konieczności wykonania raportu dobowego oraz raportu miesięcznego za
miesiąc poprzedni.
Pozwala na wprowadzenie nagłówka zarówno w formie tekstu, jak
i grafiki.
Posiada funkcję drukowania faktur VAT oraz bogaty zestaw wydruków niefiskalnych.
Udostępnia superformatkę, która umożliwia drukowanie m.in.
napisów, biletów, potwierdzeń, pokwitowań – wg niefiskalnego
wzoru wydruku, zdefiniowanego uprzednio przez użytkownika.

WYŚWIETLACZ
Zastosowany w drukarce Zeta wyświetlacz znajduje się w górnej
ścianie drukarki, którą kierujemy w stronę klienta. Do drukarki
można podłączyć dodatkowy wyświetlacz o wielkości 4,3" (wymaga oddzielnego zakupu). Podłączenie zewnętrznego wyświetlacza na słupku umożliwia swobodną aranżację stanowiska sprzedaży oraz lepszą czytelność treści dedykowanych klientowi.

Zastosowany mechanizm drukujący (z trybem auto-load) pozwala
automatycznie zaciągać papier, co ułatwia jego wymianę.

ZASILANIE
Drukarka Zeta zasilana jest z zasilacza zewnętrznego i posiada wewnętrzny akumulator żelowy 6V/ 1,2 Ah.
Drukarkę można wyposażyć opcjonalnie w przewód zasilania samochodowego, który pozwala zasilić drukarkę z instalacji samochodowej zarówno 12 jak i 24V.

FUNKCJONALNOŚĆ DODATKOWA
• rolka papieru o długości 60 m
• 3 protokoły komunikacyjne (Elzab, STX, Thermal)
• 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

PA R A M E T R Y U R Z Ą D Z E N I A

Kolor obudowy
Ilość towarów (PLU)
Stawki VAT
Nazwa towaru na paragonie
Linie opisu towaru

czarny
300.000
7
42 znaki
3x35 znaków

KOPIA ELEKTRONICZNA

Nośnik danych

karta microSD

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Rodzaj
Szerokość papieru
Długość rolki
Szybkość wydruku
Pozostałe parametry

termiczny
57 mm
60 m
do 48 mm/s
50 km gwarancji przebiegu głowicy

WYŚWIETLACZ

Klient

• LCD 2x16 znaków
• Opcja: TFT, 4,3”, kolorowy

ZŁĄCZA

• PC (RS232)
• PC (USB)
• szuflada dedykowana (złącze zasilania)
• dodatkowy, zewnętrzny wyświetlacz (RJ12)
ZASILANIE

Zasilacz zewnętrzny
Akumulator

12V/1A
żelowy (6V/1,2 Ah)

GABARYTY

Gł./ szer./ wys.
Waga

170 x 111 x 90 mm
0,9 kg
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