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Przeznaczenie: kasa jednostanowiskowa, 
dedykowana dla sklepów spożywczych, sklepów 
mięsnych, cukierni, piekarni, małej gastronomii, stoisk 
warzywnych i usług

Ilość towarów: wersje 4 095 i 6 143  

Ilość grup towarowych: 99 

Ilość towarów wiązanych: 256 par

Nazwa towaru na paragonie: 18 znaków

Liczba kasjerów: 30

Poj. bufora pozycji paragonowych: 15 104

Ilość dodatkowych kodów kreskowych: 4 680

Mechanizm drukujący: termiczny, 40 znaków  
w wierszu, 15 linii/s

Wyświetlacz kasjera: graficzny alfanumeryczny LCD, 
podświetlany, 4 x 24 znaki

Wyświetlacz klienta: graficzny, 1 linia cyfrowa,  
1 linia alfanumeryczna LCD podświetlany

Klawiatura: 34 klawisze, możliwość zdefiniowania  
71 kombinacji klawiszy (towary, funkcje, rabaty, raporty)

Złącza:
• komputer, modem, multiplekser 
• LAN (w wersji 6 143 PLU)
• USB
• terminal kart płatniczych 
• czytnik kodów kreskowych 
• waga 
• szuflada na pieniądze 
• rozszerzenia - drukarka zamówień/ monitoring,
• czytnik kart lojalnościowych Bonus  

(w wersji 6 143 PLU) 

Zasilanie:
• sieciowe230 V
• akumulator wewnętrzny

Masa: 2,1 kg

Wymiary (gł. x szer. x wys.): 240 x 240 x 115 mm

Materiały eksploatacyjne: papier term. 57 mm / 80 m

WARTE PODKREŚLENIA

• solidna, trwała konstrukcja

• kopia elektroniczna paragonów na karcie microSD  
o pojemności wystarczającej na 5 lat codziennej 
pracy

• mechanizm wymiany papieru easy load czyli 
„wrzuć i pracuj”

• rolka papieru o długości 80 m

• czytelna informacja o stanie kopii elektronicznej  
na wyświetlaczu kasjera

• zarządzanie danymi na kasie lokalne lub zdalne 
(modem, sieć LAN/WAN)

• system lojalnościowy oparty na kodach kreskowych 
i kartach chipowych (wersja 6 143 PLU)

• możliwość zaprogramowania rabatów 
automatycznych wg ilości, wartości, czasu trwania 
promocji, obsługa promocji typu „3 w cenie 2” 
(wersja 6 143 PLU)

• wydzielona lista podręczna towarów

• komunikacja kasa-centrala-kasa za pomocą 
wiadomości tekstowych

• możliwość przypisania dodatkowych kodów 
kreskowych do towaru

• współpraca z najpopularniejszymi programami 
magazynowymi

• współpraca z terminalem kart płatniczych, obsługa 
wypłat cash back

• funkcje wspomagające prace kasjera, np. poprzez 
definiowanie maksymalnych sum paragonów 
i ilości gotówki w szufladzie

• możliwość sprawdzenia (bez sprzedaży) ceny 
towaru na podstawie odczytu kodu kreskowego 

• współpraca z wagami (m. in. doważanie, 
możliwość sprzedaży z wagi Prima K)

• funkcjonalność dla małej gastronomii 
(współpracuje  
z drukarką zamówień ELZAB Kuchta)

• współpraca z rejestratorem do obsługi 
monitoringu kas

• wyposażenie dodatkowe - nakładka na klawiaturę 
mocowana ramką otaczającą klawisze
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