Mobilna kasa fiskalna
• bezprzewodowa łączność z Centralnym Repozytorium
Kas (CRK) za pośrednictwem modułu Bluetooth/ WiFi
lub Bluetooth/GPRS (w zależności od konfiguracji)
• dotykowa klawiatura zapewniająca intuicyjną obsługę
• sprawdzona w trudnych warunkach atmosferycznych,
w wysokich i niskich temperaturach, można ją obsługiwać
w zimowych rękawiczkach

• antypoślizgowa i wytrzymała obudowa
• wyświetlacz odporny na zachlapania
• wymienna bateria o dużej pojemności, która pozwala na pracę
w terenie (przy naładowanym akumulatorze ok. 5 godz.)
• nowoczesne i wielokrotnie nagradzane wzornictwo
w konkursach: Red Dot Design Award, Dobry Wzór, Teraz Polska

elzab.pl

ELZAB K10 ONLINE
MODELE
• K10 ONLINE BT/WiFi
• K10 ONLINE BT/WiFi/EX
• K10 ONLINE BT/GPRS
PARAMETRY URZĄDZENIA

Dzięki różnym wariantom kolorystycznym kasa ELZAB K10
ONLINE będzie idealna w miejscach, gdzie wygląd i estetyka
lokalu mają znaczenie, np. gabinet kosmetyczny, salon fryzjerski.
Ciemna wersja kasy sprawdzi się
w warsztatach samochodowych
i wulkanizatorskich.
Uniwersalna i solidna kasa K10
ONLINE zastosowanie znajdzie
także w branży gastronomicznej
i hotelarskiej.

Kolor obudowy

• biało-pomarańczowy,
• popielato-zielony,
• popielato-j. popielaty,

• czarno-pomarańczowy,
• biało-zielony,
• różowo-biały

Ilość towarów (PLU)

5 000

Ilość grup towarowych

99

Ilość towarów wiązanych

5 000

Długość nazwy towaru

40 znaków

Maksymalna liczba kasjerów

10

Wydruki niefiskalne

możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści
(superformatka) z terminala płatniczego i z systemu M/platform

Wydruk kodów QR

tak

Logo graficzne w nagłówku

tak

MECHANIZM DRUKUJĄCY
Rodzaj

termiczny, easy load

Szerokość papieru

57 mm

Długość rolki

18 m

Szybkość wydruku

do 75 mm/s

WYŚWIETLACZ
Klient

alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 16 znaków

Kasjer

TFT graficzny 4,3", rozdzielczość 272 x 460 pikseli

KLAWIATURA
Rodzaj

kolorowy wyświetlacz TFT z panelem dotykowym

Ilość klawiszy

zależna od kontekstu

Ilość definiowalnych klawiszy 50
ZŁĄCZA
• komputera (USB-B)
• czytnika USB/ pendrive/ Hub USB/ PINPad USB (USB-A)
• szuflady – wspóldzielone (złącze zasilania kasy)
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA
• moduł WiFi/ Bluetooth - w zal. od modelu
• moduł GPRS/ Bluetooth - w zal. od modelu
ZASILANIE
Zasilacz zewnętrzny

12V/ 1A

Akumulator

Li-Ion 7,4V/ 2,6Ah, odłączany od korpusu kasy,
przystosowany do pracy mobilnej

AKCESORIA
• zasilacz samochodowy
• dodatkowy akumulator
• zestaw do montażu w samochodzie
• torba na kasę
• skórzane etui
• moduł komunikacyjny: WiFi/ Bluetooth lub
GPRS/ Bluetooth (w zal.od modelu)
• adapter szuflady

190 mm

70 mm

Dedykowana zarówno do pracy stacjonarnej jak i w terenie,
w usługach oraz małych placówkach handlowych. Tryb usług
czasowych sprawdza się na parkingach, w wypożyczalniach, kręgielniach, parkach rozrywki.

95 mm

elzab.pl

