
•  komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas

•  dwa rodzaje klawiatur: membranowa i modułowa (wersja 

membranowa jest pyłoszczelna, pod klawiaturę można wsuwać 

wymienną wkładkę z opisem klawiszy)

•  niewielkie wymiary i waga

•  szybki i cichy wydruk oraz łatwa wymiana papieru (easy load)

•  duża liczba znaków w nazwie towaru pozwalająca tworzyć czytelne 

opisy produktów na paragonach

•  elastyczne definiowanie klawiszy – naciśnięcie jednego klawisza 

spowoduje wydruk paragonu zapłaconego gotówką z jedną 

pozycją sprzedaży

•  możliwość wprowadzenia NIPu nabywcy na paragonie 

•  obsługa usługi czasowej (do wykorzystania w parkach rozrywki, 

kręgielniach, wypożyczalniach, na parkingach)

Podręczna  
kasa fiskalna ONLINE
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ELZAB Mini LT ONLINE to propo-
zycja dla poszukujących prostej 
w obsłudze kasy fiskalnej stwo-
rzonej z myślą o użytkownikach 
wystawiających powtarzające się 
w treści paragony. Dedykowana 
zarówno dla małych placówek 
handlowych, jak i punktów usłu-
gowych. 

Sprawdzi się w małych sklepach, 
gabinetach lekarskich, a także  
w warsztatach samochodowych  
i wulkanizatorskich. Pyłoszczelna 
klawiatura (wersja membranowa) 
predysponuje kasę Mini do pracy 
w zakładach fryzjerskich i kosme-
tycznych. 

ELZAB MiniLT ONLINE

MODELE

• MiniLT ONLINE BT/WiFi
• MiniLT ONLINE z klawiaturą modułową BT/WiFi

PARAMETRY  URZĄDZENIA 

Kolor obudowy grafitowy

Ilość towarów (PLU) 10 000

Ilość grup towarowych 99

Ilość towarów wiązanych 10 000

Długość nazwy towaru 40 znaków

Maksymalna liczba kasjerów 10

Wydruki niefiskalne możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści  

(superformatka) z terminala płatniczego i z systemu M/platform

Wydruk kodów QR tak

Logo graficzne w nagłówku tak

MECHANIZM  DRUKUJĄCY

Rodzaj termiczny, easy load

Szerokość papieru 57 mm

Długość rolki 40 m

Szybkość wydruku do 60 mm/s

WYŚWIETLACZ

Klient diodowy LED, 8 cyfrowy

Kasjer alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki

KLAWIATURA 

Rodzaj • membranowa – alfanumeryczna, programowalna,  

   z wymienną wkładką klawiatury 

• modułowa – alfanumeryczna, programowalna

Ilość klawiszy 30+3

Ilość definiowalnych klawiszy 62

ZŁĄCZA 

• komputera (USB-B)

• czytnika USB/ pendrive/ waga USB/ Hub USB/ PINPad USB 

   (USB-A)

• szuflady (RJ12)

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

• moduł WiFi/ Bluetooth zintegrowany

ZASILANIE 

Zasilacz zewnętrzny 12V/ 1A

Akumulator żelowy 6V/ 1,2Ah

GABARYTY

Gł./szer./wys. 195 x 205 x 77 mm

Masa 0,89 kg

AKCESORIA 

• wymienna wkładka klawiatury do kasy z klawiaturą  

   membranową (w komplecie)

• przewód zasilania samochodowego 12V

• skórzane etui

• torba na kasę
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