funkcjonalne
drukarki
fiskalne
Niewielkie pole podstawy, złącza (RS232,
USB) wyprowadzone od spodu obudowy, wyświetlacz graficzny z możliwością prezentowania logo firmy, reklam,
haseł promocyjnych i imienin, szeroki
zakres wydruków niefiskalnych to cechy
drukarki ELZAB Mera dedykowanej dla
klientów, którzy cenią funkcjonalność
i nowoczesny design. Model drukarki oznaczony literą F przystosowany jest do pracy
w aptekach – może drukować wyceny leków
i recept oraz paragon fiskalny
uwzględniający refundacje za leki.

Wyświetlacz graficzny
o regulowanym położeniu

WARTE PODKREŚLENIA

• małe pole podstawy – idealne
na ograniczonej powierzchni boksu, lady sklepowej lub aptecznej
• szybki wydruk paragonów
• czytelny wyświetlacz o regulowanym położeniu z możliwością wyświetlania
grafiki (logo firmy, reklamy) haseł promocyjnych, komunikatów lub aktualnej
daty i godziny oraz imienin
• możliwość zastosowania rolek papieru o długości 40m, co wydłuża
okres pomiędzy kolejnymi jego wymianami
• złącza RS232 i USB
• szeroki zakres wydruków niefiskalnych
• wyprowadzenie wszystkich złącz od dołu zapewniające estetykę instalacji
i pewność połączeń
ZDANIEM EKSPERTA

„Czytelny wyświetlacz graficzny, duża pojemność pamięci PLU, bardzo szybki wydruk
sprawiają, że małogabarytowa drukarka Mera sprawdzi się w każdych warunkach, zarówno w aptece, na stacji paliw, jak i w hipermarkecie.”

Szybki mechanizm drukujący
wykorzystujący rolki papieru
o długości 40m

Złącza ukryte od spodu
obudowy umożliwiają
podłączenie szuflady na
pieniądze i komputera

elzab.pl

WYŚWIETLACZ

WYDRUKI

Graficzny, podświetlany wyświetlacz LCD gwarantuje doskonałą
czytelność w każdych warunkach oświetlenia. Płynna regulacja
ustawienia wyświetlacza w zakresie 380 stopni oraz jego kąta
pochylenia pozwala uniknąć odbić i refleksów nawet w pomieszczeniach z silnym, padającym z różnych kierunków światłem.
Zarówno kontrast jak i jasność podświetlenia można regulować.
Po 45 sekundach od wydrukowania paragonu na wyświetlaczu
można wyświetlić dowolną informację dla klienta, która może być
zmieniana raz na dobę. Ekran o rozdzielczości 192 x 64 piksele
pozwala wyświetlać grafikę (np. logo firmy), hasła promocyjne,
komunikaty dla klientów, podziękowania, zaproszenia oraz prezentować aktualną datę, godzinę i informację o obchodzonych
imieninach.

Drukarka Mera drukuje wszystkie raporty fiskalne udostępniając
również bogaty zestaw formatek niefiskalnych, które program obsługujący sprzedaż może wykorzystać do wydruków różnorakich
operacji, takich jak:

MECHANIZM DRUKUJĄCY
Drukarka umożliwia wydruk pozycji paragonu zarówno na bieżąco - jedna po drugiej, jak i blokowo, a metalowy nóż ułatwia
równe odrywanie paragonu. Prosty dostęp do mechanizmów,
poprzez zsunięcie pokrywy drukarki, ułatwia sprawną wymianę
papieru.
W porównaniu z innymi drukarkami dostępnymi na rynku, w Merze zastosowano dłuższe o 1/3 rolki papieru (40m), co znacznie
wydłuża okres pomiędzy kolejnymi jego wymianami. Dla oszczędności papieru można optymalizować postać wydruku tak, by pozycja sprzedaży drukowała się w jednej linii.

ISTOTNE DLA KOMFORTU UŻYTKOWANIA
Drukarka sygnalizuje zbliżanie się daty przeglądu okresowego,
a wbudowane akumulatory gwarantują pracę drukarki przez 2 godziny przy średniej częstotliwości wystawiania jednego paragonu
z 3 pozycjami na minutę. Drukarka w prosty sposób komunikuje
również sytuacje krytyczne (przejście na pracę na akumulatorze
- miganiem zielonej diody, brak papieru – zapaleniem się diody
czerwonej).

GOTOWOŚĆ NA EURO
Drukarka posiada możliwość wydruku linii z informacjami o przyjętych płatnościach (gotówka w złotych lub w innej walucie, płatność kartą, bonem), kursie waluty użytej do zapłaty, jak również
informacji o walucie, w której zwrócono resztę. Wydrukiem tych
linii steruje program sprzedaży.

• kasowe: potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą, stan kasy,
raport kasowy bieżący i zmianowy, raport środków płatności,
pokwitowanie wpłaty i wypłaty, cennik
• obsługi sprzedaży: przedpłata, zamówienie, pokwitowanie dla
klienta, bon upominkowy, kupon rabatowy
• rozliczenia kasjerów: listy kasjerów, raport godzinowy, rozliczenie kasjera, waluta w sejfie
• na stacjach benzynowych: raporty (tankowania, stanu zbiornika, dostawy paliw) bilet do myjni, karta flotowa
• związane z kartami telefonicznymi: potwierdzenie doładowania numeru GSM, potwierdzenie zasilenia konta
Ponadto na wydrukach mogą być prezentowane pola typu kod
kreskowy.

WSPÓŁPRACA Z PROGRAMAMI SPRZEDAŻY
I URZĄDZENIAMI
Mera współpracuje z najpopularniejszymi programami na rynku.
Współpracując z programem sprzedaży drukarka umożliwia:
• realizację sprzedaży: drukowanie paragonów i kontrolne
wydruki bazy nazw towarów
• realizację wydruków fiskalnych
• inne wydruki: stanu drukarki, nazw towarów zablokowanych,
raportu rozliczeniowego, opisów stałych
• odczyt danych: bieżącego numeru paragonu, czasu i daty,
numeru raportu dobowego, aktualnych stawek podatkowych,
ilości i wartości paragonów anulowanych
• udzielanie rabatów: kwotowych na pozycję paragonu oraz
procentowych i kwotowych na cały paragon
• sterowanie szufladą
• konfigurowanie prędkości transmisji pomiędzy komputerem
a drukarką
Jeżeli użytkownikowi zależy na pełnej swobodzie w zakresie generowanych wydruków, może to osiągnąć podłączając do komputera drukarkę fiskalną Mera oraz minidrukarkę termiczną Talos,
która realizuje wówczas wydruki faktur, potwierdzeń, pokwitowań,
bonów promocyjnych i dowodów operacji.

PA R A M E T R Y U R Z Ą D Z E N I A

Kolor obudowy

grafitowa

Ilość towarów (PLU)

200.000

Stawki VAT

7

Nazwa towaru na paragonie

40 znaków

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Rodzaj

termiczny

Szerokość papieru

57 mm

Długość rolki

40 m

Szybkość wydruku

66,5 mm/s

WYŚWIETLACZ

Klient

LCD graficzny, z możliwością przełączenia sposobu wyświetlania
(pozytywowy lub negatywowy)

ZŁĄCZA

• PC (USB, RS232)
• szuflada (RJ12)
ZASILANIE

Zasilacz zewnętrzny

15V/ 4A

Akumulator

12V/ 1,2Ah

GABARYTY

Gł./ szer./ wys.

237 x 129 x 136/ 237 mm (z pionowo ustawionym wyświetlaczem)

Waga

2,0 kg
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