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ELCOM

EURO 50TE MINI

999 zł

NETTO

Nowa homologacja - ważna do końca 2022 r. EURO 50TE MINI jest bardzo popularną
przenośną kasą fiskalną z kopią elektroniczną, przeznaczoną do małych sklepów, punktów
usługowych i sprzedaży obnośnej.

ZASTOSOWANIE
#HANDEL
#USŁUGI
#GASTRONOMIA

OPIS PRODUKTU
Kasa EURO 50TE MINI dobrze sprawdza się zarówno w stacjonarnych punktach sprzedaży, jak również zastosowaniach mobilnych. Małe rozmiary kasy i niewielki ciężar ułatwiają jej przenoszenie. Wbudowana wydajna bateria pozwala na
prowadzenie sprzedaży w miejscach, w których brak jest dostępu do sieci elektrycznej. Opcjonalny zasilacz samochodowy umożliwia zasilanie kasy z instalacji samochodowej 12V.
Obsługa usług pomimo niewielkich rozmiarów; kasa potrafi obsłużyć parking, małą pralnię lub wypożyczalnię sprzętu wodnego pamiętając niezbędne cechy transakcji aż do jej rozliczenia i stosując zaprogramowany cennik.
Komunikacja z komputerem odbywa się przez USB, a przewód jest w standardowym wyposażeniem kasy. Ponadto kasa może współpracować z czytnikiem kodów kreskowych oraz wagą albo szufladą kasjerską (opcja). Dzięki wyposażeniu
w szybką drukarkę termiczną typu „wrzuć i pracuj”, wyświetlacz alfanumeryczny operatora oraz duże klawisze z czytelnymi opisami kasa zapewnia łatwą i wygodną obsługę.
Rozbudowane i czytelne menu kasy powodują, że obsługa i programowanie nie sprawiają kłopotów osobom rozpoczynającym pracę na kasie.
Kasa zajmuje niewiele miejsca, a niewielki ciężar nie sprawia kłopotów przy jej przenoszeniu.
Charakterystyka kasy EURO-50TE MINI:

wyświetlacz operatora: alfanumeryczny, 2 linie
wyświetlacz klienta: 10 cyfrowy
2000 artykułów (w tym 20 opakowań zwrotnych)
10 programowalnych dodatkowych opisów towarów
14 towarów bezpośrednio dostępnych z klawiatury (4 + 10 na 2 poziomie)
8 programowalnych jednostek miary
wydajny akumulator
płatność gotówką, czekiem, kredytem oraz możliwość 10 programowalnych płatności dostępnych z listy
udzielanie rabatów procentowych i kwotowych od artykułu lub od sumy rachunku oraz możliwość 10 programowalnych rabatów dostępnych z listy
klawisze bezpośrednie wszystkich raportów dostępnych w kasie
szybka drukarka termiczna
niewielka waga- tylko 0,65 kg
wodoodporna, wygodna klawiatura
możliwość współpracy z komputerem (USB) oraz czytnikiem kodów kreskowych i wagą (RS232 – opcja)
możliwość współpracy z szufladą kasjerską (opcja)
wysokiej jakości akumulator litowy umożliwiający wydłużony czas pracy.
Użyteczne funkcje kasy:

funkcja przeglądania pozycji paragonu na wyświetlaczu
możliwość przeglądania poprzednich transakcji na wyświetlaczu
funkcja wyświetlania kwoty utargu na wyświetlaczu kasy
możliwość stornowania dowolnej pozycji na podglądzie paragonu
klawisz STORNO do anulacji ostatniej pozycji oraz całego paragonu
obsługa kodów GTIN (14 cyfrowych) i dowolnych kodów (indeksów) do 18 cyfr
możliwość sprzedaży kodu kreskowego z ceną wprowadzaną
możliwość równoczesnej sprzedaży przed kod towaru i kod kreskowy
możliwość wyszukania i sprzedaży towaru z listy
możliwość wyszukania i sprzedaży towaru po nazwie
możliwość realizacji płatności 5 różnymi walutami obcymi, o dowolnie zaprogramowanym oznaczeniu waluty
funkcja wpłat gotówki
funkcja wypłat gotówki z wyborem zastosowanej waluty
możliwość drukowania przeliczenia informacyjnego na walutę EURO
możliwość wielokrotnej zmiany waluty ewidencyjnej
funkcje przypominania o obowiązkach podatnika: zbliżającym się terminie przeglądu okresowego kasy, konieczności wykonania raportu fiskalnego dobowego, konieczności wykonania
raportu fiskalnego miesięcznego
możliwość szybkiego programowania kasy, dzięki funkcji importu zaprogramowania z karty SD
możliwość wprowadzania i drukowania numeru systemowego transakcji (łącznie z programowalnym opisem)

pełna obsługa opakowań zwrotnych
możliwość przypisania kodu opakowania zwrotnego do towaru
uśpienie kasy, pozwala na oszczędność energii akumulatora
sprzedaż natychmiastowa
przymus podsumowania rachunku, przymus podania kwoty od klienta – kasa automatycznie wyliczy resztę dla klienta
możliwość zdefiniowania kodu niejawnego dla kasjera
możliwość zdefiniowania uprawnień do poszczególnych trybów pracy kasy dla każdego kasjera
Współpraca urządzeniami zewnętrznymi:
2 opcjonalne porty komunikacyjne RS232 umożliwiają współpracę z czytnikiem kodów kreskowych oraz wagą
port USB do komunikacji z komputerem.

Program Euro2A:

programowanie grup towarowych i artykułów z komputera
odczyt zaprogramowanych parametrów kasy przez komputer i przeniesienie ich do innej kasy
odczyt danych o sprzedaży
odczyt pamięci fiskalnej i wydruk raportu okresowego
obsługa nośników danych (kart SD): odczyt kopii dokumentów, wykonywanie wydruków, wyszukiwanie danych, weryfikacja danych na nośnikach
Dodatkowe funkcje nośnika danych (karty SD):
zapis zaprogramowania kasy (ustawienia, baza towarowa)
odczyt zaprogramowania kasy (ustawienia, baza towarowa)
archiwizacja zaprogramowania kasy.

Opcje:

1 lub 2 porty RS232
moduł sterowania szufladą kasjerską
zasilacz samochodowy
zewnętrzna szuflada
torba do przenoszenia kasy lub sprzedaży obwoźnej.

PARAMETRY TECHNICZNE
Nazwa

Wartość

Producent

ELCOM

Model

EURO 50TE MINI

Kopia

elektroniczna

Kolor

Ciemny

Ilość towarów

1980

Maksymalna ilość opakowań
zwrotnych

20

Maksymalna ilość grup
towarowych

20

Maksymalna ilość znaków nazwy
towaru

24

Ilość stawek podatkowych

7

Ilość kasjerów

10

Bufor paragonów

Nie

Wymiary (szer./głęb./wys.) MM

140X217X80

Waga

0,65 kg

Typ klawiatury

Normalna

Ilość klawiszy

32

Ilość klawiszy bezpośredniego
dostępu

14

Poziom klawiszy bezpośrednich

2

Ilość klawiszy form płatności

3

Ilość klawiszy AUTO

14

Ilość klawiszy rabatów
procentowych

1

Ilość klawiszy rabatów kwotowych

0

Klawisz waluty EURO

Tak

Wyświetlacz operatora

Alfanumeryczny, 2 x 16 znaków

Wyświetlacz klienta

LCD numeryczny, 9 znaków

Drukarka

Jednotaśmowa, termiczna Seiko
LPTZ-245

Ilość znaków w linii

40

Papier

57 mm

Złącza komunikacyjne

2xRS-232, Szuflada (opcje)

Urządzenie współpracujące

Komputer, waga, czytnik, szuflada

Zasilanie sieciowe

Zasilacz 230V 50Hz/ 12V DC 1.2 A

Akumulator główny

NiMH 7.2V 1,6Ah

Pobór mocy

Max 14W

Temperatura pracy kasy

0°C ~ 40°C

Wilgotność pracy kasy

30% ~ 85%, bez kondensacji pary
wodnej

Gwarancja

12 m-cy

Gwarancja na moduł fiskalny

5 lat

Typ kasy

Przenośna

ZALETY



Kopia elektroniczna



Mała i lekka



Wrzuć i pracuj



Prosta obsługa



Łatwa konfiguracja



Funkcjonalna



Logo na paragonie



Bardzo dobry stosunek jakości do ceny

Karta SD zamiast tradycyjnej drugiej rolki papieru.

Jedna z najmniejszych i najlżejszych (tylko 0,65 kg) kas fiskalnych na rynku.

Szybka drukarka termiczna typu "wrzuć i pracuj" to banalnie prosta wymiana papieru.

Intuicyjna i nieskomplikowana obsługa.

Nieskomplikowana i szybka zmiana parametrów.

Szeroki zakres przydatnych funkcji.

Wydruk grafiki w nagłówku paragonu oraz możliwość umieszczenia tekstów reklamowych w stopce paragonu.

Produkt o bardzo dobrej jakości i nie wygórowanej cenie

