praktyczna
kasa rejestrująca
z kopią
elektroniczną

ELZAB Jota E to kasa jednostanowiskowa, dedykowana do sklepów
spożywczych, sklepów mięsnych,
cukierni, piekarni, małej gastronomii, stoisk warzywnych i usług.
Ur ządzenie posiada duż y,
czteroliniowy, czytelny wyświetlacz kasjera, szybki
mechanizm drukujący
i bardzo w ygodną
klawiaturę.

Mechanizm
wymiany papieru easy load

WARTE PODKREŚLENIA
• elektroniczna kopia paragonów
• łatwa wymiana papieru dzięki
zastosowaniu mechanizmu typu easy load
• starannie dopracowany i bardzo elastyczny system
uprawnień (administrowania) kasjerów
• długa nazwa towaru 34 znaki
• współpraca z wieloma wagami (system wag ELZAB Prima),
dla potrzeb stoisk branżowych
• możliwość podłączenia terminala kart płatniczych z obsługą sprzedaży i wypłaty
gotówki dla klienta (cashback)
• interfejs LAN (w wersji 12K, 20K)
• NIP nabywcy drukowany na paragonie
• przeglądanie, korygowanie lub usuwanie poszczególnych pozycji paragonu
przed jego zamknięciem
• definiowanie klawiszy realizujących szybką sprzedaż, płatności, rabaty, raporty
i inne funkcje (6 klawiszy funkcyjnych)
• funkcja podglądu paragonu
ZDANIEM EKSPERTA
„Kasa posiada podtrzymanie akumulatorowe, może również pracować zasilana
z gniazdka zapalniczki samochodowej. Współpracuje on-line z komputerem i najpopularniejszymi urządzeniami peryferyjnymi, a ponadto posiada intuicyjny interfejs
użytkownika, który sprawia, że kasa jest bardzo prosta w obsłudze.”

Czytelny, czteroliniowy,
graficzny wyświetlacz kasjera

Złącza ukryte od spodu
obudowy umożliwiają
komunikację z komputerem
(modemem), wagą, czytnikiem
kodów kreskowych, szufladą na
pieniądze, drukarką zamówień/
monitoringiem, terminalem kart
płatniczych, pracę w sieci LAN
(w wersji 12.287 PLU
oraz 20.479 PLU)

elzab.pl

WYŚWIETLACZ KLIENTA
Graficzny wyświetlacz klienta pozwala wyświetlić poza ceną i wartością do zapłaty również nazwę towaru i komentarz do transakcji.
Informacja o sprzedaży wyświetlana jest w 2 liniach – pierwsza jest
linią alfanumeryczną, druga cyfrową.

WYŚWIETLACZ KASJERA
Kasa posiada bardzo wygodny graficzny wyświetlacz kasjera wyświetlający cztery linie po 24 znaki w linii oraz czytelną informację
o stanie kopii elektronicznej. Wyświetlacz pozwala na przeglądanie sprzedawanych pozycji, ułatwia i przyspiesza poruszanie się
po menu kasy. Na bieżąco wyświetlana jest suma paragonu. Przy
podsumowaniu widoczna jest liczba pozycji, suma do zapłaty,
otrzymana kwota płatności od klienta i wielkość reszty do wydania. Swobodny przegląd pozycji paragonowych ułatwia kasjerowi
pracę także w sytuacjach, gdy konieczne jest skasowanie towaru.

NAKŁADKA OCHRONNA KLAWIATURY
Klawiatura kasy może być dodatkowo chroniona przed zanieczyszczeniami przez nałożenie na nią silikonowej nakładki
ochronnej. Nakładka chroni przed pyłem (towary sypkie) i przypadkowym rozlaniem płynu.

WSPÓŁPRACA Z WAGĄ ELZAB PRIMA K
W połączeniu z wagą kalkulacyjną ELZAB Prima K, sprzedaż towarów za pomocą wagi jest wyjątkowo efektywna. Towar do sprzedaży z wagi wybiera się za pomocą klawiatury wagi z bazy towarów w kasie. Nie ma potrzeby programowania towarów w wadze.
Waga wyświetla nazwę, cenę jednostkową oraz wartość towaru,
a po naciśnięciu klawisza na wadze pozycja sprzedaży zostanie
wydrukowana na kasie.

Taka konfiguracja jest szczególnie przydatna dla sprzedawców
działów tematycznych (sery, wędliny, warzywa) oraz tam gdzie
szybkość obsługi klienta jest priorytetowa.

FUNKCJONALNOŚĆ DODATKOWA
• raporty umożliwiające pełne rozliczenie pracy kasjerów
• funkcje eliminujące błędy kasjera: dokładność podawanej ilości, wielopoziomowe ograniczenia poziomu rabatów, maksymalna suma paragonu, maksymalna gotówka w szufladzie itp.
• obsługa do 8 walut, szczegółowe raportowanie wpływów ze
sprzedaży w walutach
• opcja „zmiennej ceny” dla wybranych towarów
• dostępna jest sprzedaż wiązana, przydatna dla par towarów,
które zawsze sprzedawane są razem
• do danego towaru można przypisać dodatkowe kody
kreskowe
• możliwość przełączenia kasy na sprzedaż towarów w innej
walucie ewidencyjnej np. euro
• funkcja automatycznego drukowania równowartości w drugiej
walucie w relacji PLN/ EUR po paragonie

WERSJA KASY JOTA E Z BAZĄ TOWAROWĄ
NA 12.287 / 20.479 PLU UMOŻLIWIA DODATKOWO
• pracę w sieci LAN/ WAN
• obsługę systemu lojalnościowego opartego na kodach
kreskowych
• udzielanie rabatów automatycznych
• przesyłanie wiadomości kasjerskich
• korzystanie z opcji „sprzedawcy”

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

grafitowa
4.095 / 12.287 / 20.479
99
256 par
34 znaki
30

KOPIA ELEKTRONICZNA

Nośnik danych

karta microSD

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Rodzaj
Szerokość papieru
Długość rolki
Szybkość wydruku

termiczny, easy load
57 mm
80 m
52 mm/s

WYŚWIETLACZE

Klient
Kasjer

graficzny, 1 linia cyfrowa, 1 linia alfanumeryczna, LCD podświetlany (biały)
graficzny, alfanumeryczny LCD, podświetlany, 4 x 24 znaki (biały)

K L A W I AT U R A

Rodzaj
Ilość klawiszy
Ilość definiowalnych klawiszy

modułowa – alfanumeryczna i programowalna
34
71

ZŁĄCZA

• LAN (w wersji 12.287 / 20.479 PLU) • moduł rozszerzeń EXT
• PC (RJ45, USB)
(drukarka zamówień/ monitoring) (RJ12)
• czytnik kodów (PS/ 2)
• terminal kart płatniczych (RJ45)
• waga (RJ12)
• szuflada (RJ12)
ZASILANIE

Zasilacz zewnętrzny
Akumulator

12V/ 1A, możliwe zasilanie bezpośrednio z instalacji samochodowej 12/ 24V
6V/ 4,5Ah

GABARYTY

Gł./ szer./ wys.
Waga

240 x 240 x 115 mm
2,1 kg

AKCESORIA

• nakładka ochronna na klawiaturę
• zasilacz samochodowy
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