podręczna
kasa
rejestrująca
ELZAB Mini to mała i prosta w obsłudze kasa, idealna dla usługodawców i placówek handlowych o małym natężeniu ruchu i małej liczbie towarów. Kasa
posiada udogodnienia funkcjonalne przygotowane
z myślą o użytkownikach wystawiających powtarzające się w treści paragony. Ma ergonomiczny kształt, a dzięki wysokiej
jakości materiałów uży t ych
do w ykonania obudow y
oraz braku wystających
elementów np. klawiszy, urządzenie
łat wo utr zymać w czystości.

Wymienna
wkładka klawiatury

WARTE PODKREŚLENIA

• możliwość szybkiej sprzedaży – jedno
naciśnięcie klawisza powoduje wydruk paragonu
• małe wymiary i waga, ergonomiczny kształt
• pyłoszczelna klawiatura

Złącza umożliwiają
podłączenie wagi lub
komputera oraz szuflady

• możliwość wprowadzenia na paragonie NIP-u nabywcy
• wymienna wkładka papierowa (wsuwana pod folię klawiatury)
z możliwością opisu produktu lub usługi
• możliwość zasilana z instalacji samochodowej
• elastyczne definiowanie klawiszy
• łatwość utrzymania w czystości (brak wystających elementów,
wysoka jakość użytych materiałów)
• możliwość wielokrotnej zmiany waluty rozliczeniowej
• tania w eksploatacji
ZDANIEM EKSPERTA

„Konstrukcja kasy umożliwia pracę i uzyskiwanie wydruków niezależnie od po-

Mechanizm prowadzenia
papieru zapobiega
przemieszczaniu się rolek
w trakcie pracy lub transportu

łożenia. Możemy śmiało drukować nawet trzymając kasę „do góry nogami”
bez obawy zatrzymania mechanizmu czy wypadnięcia rolek papieru.”

elzab.pl

KLAWIATURA

MECHANIZM DRUKUJĄCY

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

Kasa jest wyposażona w cichy i wytrzymały mechanizm drukujący firmy Citizen. Jest tania w eksploatacji, ponieważ wykorzystuje
wąskie i niedrogie rolki papierowe o szerokości 28 mm, pozwala
na ustawienia minimalnego odstępu pomiędzy kolejnymi paragonami, a sposób druku paragonu ogranicza do minimum jego
długość, zapewniając maksymalną oszczędność papieru.

DEFINIOWANIE KLAWISZY

ELASTYCZNE TRYBY PRACY

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).

Sprzedaż może odbywać się w dwóch wariantach: w trybie komputerowym lub trybie ECR.

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.

• tryb komputerowy (sprzedaż po numerze PLU lub poprzez kod
kreskowy lub nazwę towaru)
• tryb ECR (dowolna kolejność ceny, nazwy, ilości, PLU, kodu
kreskowego)
Obsługa typowych zdarzeń:

Wyświetlacz kasjera jest alfanumeryczny (wyświetla znaki i cyfry,
w dwóch rzędach po 16 znaków). Posiada podświetlenie, które
ułatwia pracę kasjera przy słabym oświetleniu zewnętrznym.

• 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

Wyświetlacz dla klienta (8 cyfrowy) jest bardzo czytelny i trwały.
Maksymalna wyświetlana suma paragonu to 999 999,99 zł.

ZASILANIE, OSZCZĘDZANIE ENERGII

WYŚWIETLACZE

Mini posiada wewnętrzny akumulator, może być również zasilana
z instalacji samochodowej. Przy braku zasilania sieciowego, podświetlenie wyświetlacza kasjera oraz wyświetlacz klienta, zostają
automatycznie wygaszone, jeśli przez 15 sekund nie są naciskane
żadne klawisze (układ oszczędzania energii).

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 (w wersji 511 PLU)
• grafitowa
511 / 2.047
16
256 par
32 znaki
5

Rodzaj
Szerokość papieru
Długość rolki
Szybkość wydruku

termiczny
28 mm
30 m
26 mm/s

Klient
Kasjer

diodowy LED, 8-cyfrowy
alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 16 znaków

Rodzaj
Ilość klawiszy
Ilość definiowalnych klawiszy

membranowa – alfanumeryczna i programowalna, z wymienną wkładką klawiatury
30
76

MECHANIZM DRUKUJĄCY

WYŚWIETLACZE

K L A W I AT U R A

ZŁĄCZA

• PC* lub waga ELZAB Prima** (RJ45)
• szuflada (mini Jack)
* za pomocą interfejsu komputerowego (A1100000)
** za pomocą zasilacza Prima – Mini (A2600000)

ZASILANIE

Zasilacz zewnętrzny
Akumulator

12V/ 1A, możliwe zasilanie bezpośrednio z instalacji samochodowej 12/ 24V
6V/ 1,2Ah

Gł./ szer./ wys.
Waga

195 x 205 x 77 mm
1,2 kg

GABARYTY

AKCESORIA

• wkładki z opisem klawiszy
• zasilacz samochodowy

• torba na kasę
• interfejs komputerowy
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