MINI PLUS
Νέα ταμειακή μηχανή, μικρών διαστάσεων και εξαιρετικά στιβαρής κατασκευής.
Κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από την ELZAB Πολωνίας που είναι ο μεγαλύτερος
Ευρωπαίος κατασκευαστής φορολογικών ταμειακών μηχανών, αποκλειστικά για
εμάς. Κομψή και εργονομική η ΜΙΝΙ PLUS θα ανταπεξέλθει σε όλες σας τις ανάγκες.
Με εννέα τμήματα στο πρώτο επίπεδο λειτουργίας και άλλα εννέα τμήματα στο
δεύτερο επίπεδο αλλά και με ταχύτατη εκτύπωση είναι η καλύτερή σας επιλογή.
Εξοπλισμένη με μπαταρία για να λειτουργήσει και χωρίς ρεύμα όταν την χρειαστείτε.

Κωδικός προϊόντος
MINI PLUS ΜΑΥΡΗ

Ενδεδειγμένη χρήση και εφαρμογές
Η Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΜΙΝΙ PLUS είναι κατάλληλη για όλα τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις όπως:
•

Περίπτερα

•

Μίνι μαρκετ

•

Ζαχαροπλαστεία

•

Παντοπωλεία

•

Καφετέριες κ.α.

Γενικά χαρακτηριστικά
•

Με ρολό χαρτοταινίας 57 mm και εύκολη αλλαγή

•

Οθόνη χειριστή με λευκό φωτισμό 2 γραμμών και 20 χαρακτήρων

•

Επίπεδο πληκτρολόγιο με δυνατότητα αλλαγής ετικετών από τον χρήστη

•

Με ηλεκτρονικό αντίγραφο αποδείξεων σε αποσπώμενη κάρτα SD

•

Γρήγορη μεταφορά αρχείων στην εξωτερική κάρτα SD

•

Δυνατότητα εκτύπωσης αντιγράφου απόδειξης της ίδιας ή προηγούμενης ημέρας

•

Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ για λειτουργία ώς φορολογικός εκτυπωτής

•

Εκτύπωση γραφικών και σχολίων στην αρχή και στο τέλος της απόδειξης

•

Έως και 10.000 είδη (PLU) με κωδικούς barcode, περιγραφή, τιμή, ποσότητα κτλπ.

•

Σύνδεση με συρτάρι 12V/24V

•

Σύνδεση με barcode scanner PS/2

•

Σύνδεση με ζυγαριά

Χαρακτηριστικά
Κεντρικός επεξεργαστής

ARM Cortex 3

Μνήμη

512 KB μνήμη προγραμμάτων - 96 KB RAM

Εκτυπωτής

Θερμικός εκτυπωτής 57 mm

Ταχύτητα εκτύπωσης

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης και καθαρές γραμματοσειρές

Μέγεθος χαρτοταινίας

57 mm 43 mm

Οθόνη χειριστή

Οθόνη με λευκό φωτισμό - 2 γραμμές των 20 χαρακτήρων

Οθόνη πελάτη

Οθόνη με αριθμητικούς, μεγάλους χαρακτήρες

Πληκτρολόγιο

FLAT - με δυνατότητα αλλαγής ετικετών απο τον χρήστη
1x Θύρα Ethernet για απευθείας σύνδεση στο Internet και σε δίκτυα Η/Υ
1x Θύρα RS232 γενικής χρήσης

Συνδεσιμότητα
1x Θύρα Jack 3.5mm για σύνδεση με Συρτάρι
1x Θύρα PS/2 για σύνδεση με Barcode Scanner
Κατανάλωση

Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση

Μπαταρία

Ενσωματωμένη μπαταρία για αδιάληπτη λειτουργία και προστασία σε διακοπές ρεύματος
Εξωτερική αποσπώμενη standard κάρτα SD για το ηλεκτρονικό αντίγραφο αποδείξεων

Κάρτα SD
Εσωτερική κάρτα SD
Είδη (PLU)

Έως και 10.000 είδη με κωδικούς barcode, περιγραφή, τιμή, ποσότητα κλπ.

Τμήματα

Έως και 20 διαφορετικά

Κατηγορίες

Έως και 20 διαφορετικές

Αλλαγές λεκτικού

40

Χειριστές

4 με κωδικούς πρόσβασης

Πληρωμές

5 τρόποι πληρωμών

Εκπτώσεις/ Αυξήσεις

6

Διαχείριση κουπονιού & εισιτηρίου

2

ΦΠΑ

5 κατηγορίες ΦΠΑ με έως 50 αλλαγές

Αναφορές

Ημερήσιες, μηνιαίες, ετήσιες στατικές αναφορές , ανα είδος, ανα τμήμα

Λεκτικό

6 γραμμές επωνυμίας - 32 χαρακτήρων (24 έντονων χαρακτήρων)

Ευχαριστήριο μήνυμα

3 γραμμές ευχαριστήριου μηνύματος στο τέλος της απόδειξης

Σχόλια

Εκτύπωση 1 γραμμής σχολίου στην αρχή της απόδειξης και 3 γραμμών στο τέλος

Γραφικό

Εκτύπωση γραφικών στην αρχή και στο τέλος της απόδειξης

Υποστήριξη ΓΓΠΣ

Αποστολή ημερήσιων αναφορών Ζ στην ΓΓΠΣ

Διαστάσεις

200x182x075 mm

Βάρος

1.170 kg
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