multiinterfejsowe
drukarki fiskalne
z kopią
elektroniczną

ELZAB Mera TE – to wysokiej klasy
drukarka fiskalna wyposażona w elektroniczny zapis kopii paragonu. Dzięki
szybkiemu i wy trzymałemu mechanizmowi drukującemu znakomicie
sprawdza się w punktach handlowych
o dużym natężeniu ruchu. Drukarka
w y p os a żona je s t w kolorow y
wyświetlacz TFT (4,3") o regulowanym położeniu z możliwością w yświetlania
grafiki (logo firmy,
reklamy), komunika tów lub aktualnej dat y
igodzinyoraz
imienin.

Mera TE FV
Mera FE (wersja apteczna)

Karta microSD

MODELE DRUKAREK
Z RODZINY MERA TE:
• FV – drukarka wzbogacona o możliwość wydruku faktur VAT
• FE – wersja dedykowana do pracy w aptekach i placówkach medycznych

Mechanizm drukujący
easy load

WARTE PODKREŚLENIA
• elektroniczny zapis kopii paragonów na karcie microSD wystarczającej na zapis
około 1 mln paragonów
• rolka papieru o długości 80m (łatwa wymiana papieru dzięki systemowi easy load)
• automatyczny obcinacz papieru w standardzie
• 3 protokoły komunikacyjne: ELZAB, UPOS (FP210), Thermal (oparty na FV EJ 1.02)
• wytrzymały mechanizm drukujący
• szybki wydruk paragonów
• aż 350.000 PLU (baza towarowo-usługowa)
• czytelny wyświetlacz o regulowanym położeniu
• złącza RS232 i USB
• współpraca z szufladami na pieniądze typu RJ
• formatki niefiskalne wykorzystywane np. w programach lojalnościowych

Kolorowy wyświetlacz TFT

ZDANIEM EKSPERTA
„Drukarka posiada 3 najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, więc w praktyce może pracować z każdym programem sprzedażowym, a dzięki zastosowaniu elektronicznej kopii paragonu w drukarce znalazło się miejsce dla rolki papieru długości aż 80 metrów, co z pewnością
wystarczy na całą zmianę nawet w bardzo zatłoczonym hipermarkecie.”

elzab.pl

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

KOPIA ELEKTRONICZNA

Mera TE z elektronicznym zapisem kopii paragonów dedykowana
jest dla miejsc, które wymagają solidnego mechanizmu drukującego, dużej szybkości wydruku paragonów, obcinacza i zindywidualizowanych wydruków niefiskalnych.

Drukarka zapisuje kopie paragonu na karcie microSD. W przypadku braku karty microSD w gnieździe możliwe jest prowadzenie sprzedaży wraz z rejestracją danych o paragonach w pamięci
podręcznej drukarki. Pamięć ta pozwala przechowywać dane do
2 okresów sprzedaży zakończonych raportem fiskalnym dobowym. Stan pamięci podręcznej sygnalizuje wskaźnik drukarki
„Status kopii elektronicznej” znajdujący się na panelu sterowania.

Dzięki dużej liczbie obsługiwanych towarów (350 tysięcy) drukarka Mera TE może być używana w placówkach o bardzo szerokim
asortymencie (supermarkety, hipermarkety, składy, hurtownie).
Zastosowane podzespoły i rozwiązania konstrukcyjne umożliwiły
stworzenie urządzenia o niewielkich rozmiarach, a jednocześnie
wyjątkowo funkcjonalnego. Wydruk pozycji sprzedaży na paragonie można optymalizować tak, by pozycja sprzedaży drukowała
się w jednej linii. Można również drukować pełną informację o towarze – wykorzystać dodatkową linię do opisu towaru, jeśli pole
42-znakowe jest niewystarczające.
Przy współpracy drukarki Mera TE z programami realizującymi
wydruki w trybie „na bieżąco”, po każdej wydrukowanej pozycji
paragonowej na wyświetlaczu pojawia się pełna informacja z nazwą i ceną sprzedanego towaru oraz aktualna suma do zapłaty.
Drukarka Mera TE umożliwia wybór protokołu transmisji między
komputerem a drukarką spośród protokołów: FP210 i Thermal.
Domyślnie port przeznaczony do współpracy z programem sprzedaży posiada ustawiony protokół ELZAB.

GOTOWOŚĆ NA EURO
Drukarka posiada możliwość wydruku linii z informacjami o przyjętych płatnościach (gotówka w złotych lub w innej walucie, płatności inne niż gotówka), kursie waluty użytej do zapłaty, jak również informacji o walucie, w której zwrócono resztę. Reszta może
być zwrócona zarówno w złotych jak i w walucie. Wydrukiem tych
informacji steruje program sprzedaży. Mera TE przygotowana jest
do zmiany waluty ewidencyjnej.

FUNKCJONALNOŚĆ DODATKOWA
•
•
•
•
•

W DZISIEJSZYCH CZASACH LICZY SIĘ SZYBKOŚĆ
Drukarka Mera TE gwarantuje komfort pracy zarówno podczas wydruku paragonów (drukuje z prędkością 120 mm/s), jak
i w trakcie wymiany rolki kasowej.
Rolka długości 80 m wystarcza na całą zmianę w hipermarkecie
o dużym natężeniu ruchu, jej wymiana ze względu na zastosowany mechanizm drukujący typu easy load jest błyskawiczna.

wydruk faktur VAT (w modelu FV)
wydruk kodów kreskowych na paragonach
wydruk dodatkowej linii opisu towaru
przypominanie o przeglądzie okresowym
przeglądanie transakcji zapisanych na nośniku
elektronicznym

WYŚWIETLACZ
W drukarkach zastosowano kolorowy wyświetlacz TFT o wielkości
4,3". Na wyświetlaczu można umieścić dowolną informację dla
klienta, może to być zarówno logo firmy jak i reklamy, hasła promocyjne, podziękowania, zaproszenia.
Zgodnie z przepisami fiskalnymi takie komunikaty mogą się ukazać po 45 sekundach od wydrukowania paragonu. Wyświetlacz
może prezentować również aktualną datę, godzinę i imiona solenizantów.

PA R A M E T R Y U R Z Ą D Z E N I A

Kolor obudowy

• czarny
• biały (w modelu Mera TE, Mera FE)

Ilość towarów (PLU)

350.000

Stawki VAT

7

Nazwa towaru na paragonie

40 znaków

KOPIA ELEKTRONICZNA

Nośnik danych

karta microSD

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Rodzaj

termiczny

Szerokość papieru

57 mm

Długość rolki

80 m

Szybkość wydruku

120 mm/s

Pozostałe parametry

• 100 km gwarancji przebiegu głowicy
• obcinacz

WYŚWIETLACZ

Klient

TFT, 4,3", kolorowy z możliwością wyświetlania grafiki (logo firmy, reklamy), daty,
godziny, imienin

ZŁĄCZA

• PC (USB, RS232, RS232 backup)
• szuflada (RJ 12)
ZASILANIE

Zasilacz zewnętrzny

15V/ 4A

Akumulator

12V/ 1,2Ah

GABARYTY

Gł./ szer./ wys.

237 x 129 x 262 mm

Waga

2,0 kg
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