
ROZWIĄZANIA FISKALNE

KASY  FISKALNE

ELZAB Jota E 12K  
 

 

Indeks produktu
M22000000103 KP, LAN, grafitowa 



OPIS I FUNKCJE
PRAKTYCZNA

Kasa ELZAB Jota E 12 tys. PLU jest kasą z elektroniczną kopią paragonów o bogatej 
funkcjonalności. Jest to kasa dedykowana dla mniejszych sklepów spożywczych, sklepów 
mięsnych, cukierni, piekarni, małej gastronomii, szczególnie tam, gdzie możliwa jest praca w
sieci LAN/WAN. Posiada podtrzymanie akumulatorowe, może również pracować zasilana z 
gniazdka zapalniczki samochodowej. Umożliwia podłączenia terminala kart płatniczych z 
obsługą sprzedaży i wypłaty gotówki dla klienta (cashback).

Warte podkreślenia

•długa nazwa towaru (34 znaki)
•NIP nabywcy drukowany na paragonie
•obsługa systemu lojalnościowego opartego na kodach kreskowych
•możliwość udzielania rabatów automatycznych
•obsługa kart rabatowych
•obsługa wiadomości kasjerskich
•funkcja rozliczania sprzedaży wg sprzedawców
•obsługa terminali kart płatniczych
•współpraca z drukarką zamówień
•obsługa monitoringu
•interfejs LAN
•numer unikatowy w formacie 3 litery 10 cyfr



DANE TECHNICZNE

PARAMETRY URZĄDZENIA

Kolor obudowy grafitowa

Ilość towarów (PLU) 12.287

Stawki VAT 7

Ilość grup towarowych 99

Ilość towarów wiązanych 256 par

Ilość dodatkowych kodów kreskowych 4 680

Ilość znaków nazwy towaru 34 znaki

Maksymalna liczba kasjerów 30

KOPIA ELEKTRONICZNA

Nośnik danych karta microSD

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Rodzaj termiczny, easy load

Szerokość papieru 57 mm

Długość rolki 80 m

Szybkość wydruku 52 mm/s

WYŚWIETLACZE

Klient
graficzny, 1 linia cyfrowa, 1 linia alfanumeryczna, LCD 
podświetlany, biały

Kasjer
graficzny, alfanumeryczny LCD, podświetlany, 4 x 24 znaki, 
biały



KLAWIATURA

Rodzaj modułowa - alfanumeryczna i programowalna

Ilość klawiszy 34

Ilość definiowalnych klawiszy 71

ZŁĄCZA

LAN
PC, modem, multiplekser (RJ-45)
terminal kart płatniczych (RJ-45)
waga (RJ-12)
moduł rozszerzeń EXT (drukarka zamówień/ monitoring) 
(RJ12)
czytnik kodów kreskowych (PS/2)
czytnik szeregowy - z zastosowaniem rozgałęźnika do kasy 
ELZAB Jota (kod wyrobu A1000000)
PC (USB)
szuflada (RJ-12)

ZASILANIE

Zasilacz zewnętrzny
12V/ 1A, możliwe zasilanie bezpośrednio z instalacji 
samochodowej 12/ 24V

Akumulator 6V/ 4,5Ah

GABARYTY

Gł./szer./wys. 240 x 240 x 115

Masa 2,1 kg

AKCESORIA
nakładka ochronna na klawiaturę
zasilacz samochodowy


