fiskalna drukarka paragonów

F
drukarka fiskalna

Typ:

fiskalna drukarka paragonów

IloÊç PLU:

110 000

Stawki VAT:

7

Mechanizm drukujàcy:

2 mechanizmy termiczne,
40 znaków w wierszu,
pr´dkoÊç druku 15 linii/ sek.

Materia∏y eksploatacyjne:

• rolka papieru termicznego
57mm/ 30m/ 30szt.
(kod: 02604),
• rolka papieru termicznego
57mm/ 30m/ 120szt.
(kod: 02605)

WyÊwietlacz klienta:

LED, 9-cyfrowy z wyÊwietlanymi
napisami „RAZEM”, „RESZTA”

Gniazda:

• zasilania
• komunikacji z PC
(RS 232) - DSUB-9
• szuflady na pieniàdze
typu RJ
oraz MINI JACK

Sterowanie:

Zasilanie:

przez modu∏ fiskalny,
sekwencjami kodów sterujàcych
z poziomu aplikacji,
biblioteka programisty
http://www.elzab.com.pl/ftp
• z zewn´trznego zasilacza
• z akumulatora wewn´trznego
2 x 1,2 Ah/ 6 V

Waga:

2,5 kg

Wymiary:

• g∏´bokoÊç: 220 mm
• szerokoÊç: 236 mm
• wysokoÊç: 164 mm

Wyposa˝enie dodatkowe:

Kod wyrobu:

• szuflada ELZAB Gamma
(kod: 00313)
• rozdzielacz drukarek
ELZAB Omega
(kod: 01616)
• 00127 ELZAB Omega
• 00129 ELZAB Omega F

Nasz dealer:

apteczna drukarka fiskalna

CECHY U˚YTKOWE:
• Pod∏àczenie drukarki fiskalnej do u˝ywanego w placówce
handlowej komputera, obs∏ugujàcego sprzeda˝ towarów
i us∏ug, pozwala w prosty sposób spe∏niç wymagania
Ministerstwa Finansów dotyczàce obowiàzku rejestracji
sprzeda˝y detalicznej za pomocà kas rejestrujàcych.
• Drukarka wspó∏pracuje z wieloma popularnymi na rynku
programami zapewniajàc poprawnà komunikacj´ pod DOS,
WIN95, 98, 2000, XP, WIN NT, UNIX/ LINUX.
• Cichy i szybki, termiczny mechanizm wydruku paragonów
pozwala zadowoliç wymagajàcych u˝ytkowników.
• ¸atwy i szybki dost´p do mechanizmów drukujàcych pozwala
na szybkà i prostà wymian´ papieru.
• Obudowa drukarki posiada zamek ograniczajàcy dost´p osób
niepowo∏anych do mechanizmów drukujàcych i papieru.
• Drukarka ELZAB Omega wyposa˝ona jest w jeden wyÊwietlacz
klienta (LED, 9-cyfrowy z wyÊwietlanymi napisami „RAZEM”,
„RESZTA”). WyÊwietlacz dla klienta umieszczono pod pokrywà,
co zabezpiecza go przed przypadkowym uszkodzeniem.
Istnieje mo˝liwoÊç ustawienia wyÊwietlacza dla klienta w trzech
pozycjach (z lewej, z przodu i z prawej strony drukarki), tak
aby niezale˝nie od uk∏adu stanowiska kasowego by∏ on zawsze
widoczny dla klienta.
• W drukarce ELZAB Omega nie zastosowano odr´bnego
wyÊwietlacza dla kasjera, takie rozwiàzanie nie jest konieczne,
poniewa˝ kasjer dokonujàc operacji pos∏uguje si´ monitorem
komputera.
• Wbudowane akumulatory gwarantujà prac´ drukarki przy braku
zasilania zewn´trznego przez d∏ugi czas i wydruk minimum
6000 linii paragonu.
• Drukarka ELZAB Omega drukuje wszystkie raporty fiskalne
(dobowe, miesi´czne oraz okresowe), ma mo˝liwoÊç druku
raportów równie˝ w trybie autonomicznym (off-line).
• Do ELZAB Omegi mo˝na pod∏àczyç szuflad´ na pieniàdze
(zaleca si´ szuflady z rodziny ELZAB Gamma, które dost´pne
sà w ró˝nych wymiarach tak aby optymalnie dopasowaç je do
posiadanego miejsca w punkcie sprzeda˝y).
• Model drukarki oznaczony literà F przystosowany jest do pracy
w aptekach - potrafi drukowaç wyceny leków i wyceny recept
oraz paragon fiskalny uwzgl´dniajàcy refundacje za leki.
• Zwarta konstrukcja drukarki odpowiada najwy˝szym
standardom ergonomii, co gwarantuje wysokà funkcjonalnoÊç
i ∏atwoÊç obs∏ugi. Drukark´ cechuje wysoka niezawodnoÊç,
potwierdzona rosnàcym gronem u˝ytkowników.

