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Kasa Fiskalna Elzab K10
ONLINE BT/ WiFi
Cena

1 830,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Kasa Fiskalna mobilna ONLINE z dotykową, kontekstową klawiaturą zapewniającą intuicyjną obsługę. ELZAB K10 ONLINE BT/
WiFi to kolejna kasa z najpopularniejszej na rynku linii mobilnych kas dotykowych ELZAB K10. Dedykowana zarówno do pracy
stacjonarnej jak i w terenie, w usługach oraz małych placówkach handlowych.
Uniwersalna, nowoczesna, solidna.
Przetestowana w skrajnych warunkach atmosferycznych, zarówno w słońcu, jak i na mrozie. Można ją obsługiwać w zimowych
rękawiczkach. Posiada wymienną baterię o dużej pojemności, która pozwala na pracę w terenie (przy naładowanym
akumulatorze ok 5 godz.).
Zapewnia bezprzewodową łączność z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) za pośrednictwem modułu Bluetooth/ WiFi.
Komunikacja WiFi poprzez posiadaną sieć lokalną lub za pośrednictwem telefonu komórkowego.
PARAMETRY URZĄDZENIA
Wersja urządzenia
Kopia elektroniczna
Komunikacja z CRK
Kolor obudowy
Ilość towarów (PLU)
Ilość grup towarowych
Ilość towarów wiązanych
Długość nazwy towaru
Maksymalna liczba kasjerów
Wydruki niefiskalne

Wydruk kodów QR
Logo graficzne w nagłówku
MECHANIZM DRUKUJĄCY
Rodzaj
Szerokość papieru
Długość rolki
Szybkość wydruku
WYŚWIETLACZE
Klient
Kasjer
KLAWIATURA
Rodzaj
Ilość klawiszy
Ilość definiowalnych klawiszy
ZŁĄCZA

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA
ZASILANIE
Zasilacz zewnętrzny
Akumulator
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ONLINE
część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych
danych)
Bluetooth/ WiFi
biało-pomarańczowy, popielato-zielony, popielato-j. popielaty,
czarno-pomarańczowy, biało-zielony
5.000
99
5.000
40 znaków
10
możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści
(superformatka) z terminala płatniczego i z systemu
M/platform
tak
tak
termiczny, easy load
57 mm
18 m
do 75 mm/s
alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 16 znaków
TFT graficzny, 4,3", rozdzielczość 272 x 460 pikseli
kolorowy wyświetlacz TFT z panelem dotykowym
zależna od kontekstu
50
- komputera (mini USB-B)
- czytnika USB/ pendrive/ Hub USB/ PINPad USB (USB-A)
- szuflady - współdzielone (złącze zasilania kasy)
moduł Bluetooth/ WiFi
12V/ 1A
Li-Ion 7,4V/ 2,6Ah, odłączany od korpusu kasy, przystosowany
do pracy mobilnej

GABARYTY
Gł./szer./wys.
Masa
AKCESORIA
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190 x 95 x 70 mm
0,65 kg
- smycz w komplecie
- zasilacz samochodowy
- dodatkowy akumulator
- zestaw do montażu w samochodzie
- torba na kasę
- skórzane etui
- moduł komunikacyjny Bluetooth/ WiFi
- adapter szuflady

