
ROZWIĄZANIA FISKALNE

KASY  FISKALNE

ELZAB Jota E 4K 
 

 

Indeks produktu
M21000000503 grafitowa 



OPIS I FUNKCJE
PRAKTYCZNA

ELZAB Jota E to kasa jednostanowiskowa, z elektroniczną kopią paragonów, dedykowana dla
małych sklepów spożywczych, sklepów mięsnych, cukierni, piekarni, małej gastronomii, 
stoisk warzywnych i usług. 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

•wygodny, graficzny, 4-ro liniowy wyświetlacz kasjera, na bieżąco wyświetlający sumę 
paragonu
•bardzo długa rolka papieru (80m) i funkcja easy load czyli „wrzuć i pracuj” 
oszczędzają czas i ułatwiają wymianę materiałów eksploatacyjnych
•umieszczone od spodu kasy złącza pozwalają na estetyczne podłączenie komputera, 
wagi, szuflady, terminala kart płatniczych, a poprzez moduł rozszerzeń drukarki 
zamówień lub rejestratora (monitoring)
•opcjonalna nakładka na klawiaturę chroni kasę przed zachlapaniem i pozwala 
zachować urządzenie w czystości
•możliwość zdefiniowania do 71 klawiszy lub ich kombinacji realizujących szybką 
sprzedaż towaru, płatności, rabaty, raporty



DANE TECHNICZNE

PARAMETRY URZĄDZENIA

Kolor obudowy grafitowa

Ilość towarów (PLU) 4.095

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

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

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


