
ROZWIĄZANIA FISKALNE

KASY FISKALNE

ELZAB K10++ 3K 

Indeks produktu
K10000000518 z wbudowanym modułem WiFi/ BT, możliwością rozszerzenia o kolejny

moduł komunikacyjny, popielato-jasnopopielata 



OPIS I FUNKCJE
DOTYKOWA

Pierwsza na polskim rynku kasa fiskalna z dotykową klawiaturą kontekstową zapewniającą 
intuicyjną obsługę. 

Nowoczesna i uniwersalna, dedykowana zarówno dla segmentu usług jak i niewielkich 
placówek handlowych. 

Przetestowana w skrajnych warunkach atmosferycznych, w zimie można ją obsługiwać w 
rękawiczkach. Posiada wymienną baterię o dużej pojemności, która pozwala na pracę w 
terenie (przy naładowanym akumulatorze ok 5 godz.). Wyposażona w elektroniczną kopię 
paragonów, która wystarcza na 5 lat codziennej pracy. 

Komunikuje się bezprzewodowo z urządzeniami zewnętrznymi (posiada wbudowany moduł 
WiFi/ BT). Umożliwia instalację drugiego modułu komunikacyjnego (opcja, wersje Bluetooth/ 
WiFi lub GPRS).

Warte podkreślenia

• dotykowa klawiatura - dostosowuje się do kontekstu pracy kasjera (intuicyjne 
rozwiązania znane z telefonów komórkowych)

• wyposażona w smycz - łatwa do przenoszenia

• tryb usług czasowych do wykorzystania w parkach rozrywki, kręgielniach, 
wypożyczalniach, na parkingach (homologacja 2016)

• wiele sposobów połączenia z komputerem (USB, WiFi, Bluetooth)

• możliwość zdalnego zarządzania kasą w trybie klient

• współpraca z czytnikiem kodów kreskowych i szufladą kasową

• antypoślizgowa obudowa ułatwiająca trzymanie w ręku i stabilną pracę na ladzie

• możliwość zdalnego zarządzania kasą (homologacja 2016)

• przypomnienie przez kasę o konieczności wykonania raportu dobowego i miesięcznego

• – opcja wykonaj generuje wydruk raportu (homologacja 2016)

• podgląd raportów na wyświetlaczu graficznym z możliwością ich wydruku (homologacja
2016)

• rozliczanie opakowań zwrotnych oraz towarów z kaucją

• udzielanie rabatów i narzutów na pozycję i na cały paragon

• NIP nabywcy drukowany na paragonie (homologacja 2016)



DANE TECHNICZNE

PARAMETRY URZĄDZENIA

Kolor obudowy popielato-j. popielata

Ilość towarów (PLU) 3.000

Ilość grup towarowych 99

Ilość towarów wiązanych 3.000

Ilość znaków nazwy towaru 40

Maksymalna liczba kasjerów 10 (w tym 3 kasjerów sumacyjnych)

KOPIA ELEKTRONICZNA

Nośnik danych karta microSD

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Rodzaj termiczny, easy load

Szerokość papieru 57 mm

Długość rolki 18 m

Szybkość wydruku 73 mm/s

WYŚWIETLACZE

Klient alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 16 znaków

Kasjer kolorowy TFT, dotykowy, rozdzielczość 272x460 pikseli

KLAWIATURA

Rodzaj kolorowy wyświetlacz TFT z panelem dotykowym

Ilość klawiszy zmienna w zależności od kontekstu



Ilość definiowalnych klawiszy 15

ZŁĄCZA

komunikacji z komputerem (mini USB)
pendrive – podłączenie czytnika kodów kreskowych, backup 
karty, zapis grafik (USB)
zasilania – podłączenie zasilacza sieciowego, 
aktywnej szuflady kasowej, przewodu zasilania 
samochodowego 

ZASILANIE

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

Akumulator
Li-Ion 7,4V/ 2Ah, odłączany od korpusu kasy, przystosowany do
pracy mobilnej

GABARYTY

Gł./szer./wys. 190 x 95 x 70 mm

Masa 0,65 kg

AKCESORIA

moduły komunikacyjne WiFi/ BT oraz GPRS
zasilacz samochodowy
dodatkowy akumulator do kasy K10
torba na kasę
adapter szuflady

INNE
kasa z wbudowanym modułem WiFi/ BT, możliwością 
rozszerzenia o kolejny moduł komunikacyjny


