Informacje o produkcie
Utworzono 07-01-2023

ACLAS Kos E
Cena :
989,00 zł (netto)
1.216,47 zł (brutto)
Producent : ACLAS
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

Ekonomiczna przenośna kasa ACLAS Kos E to idealne rozwiązanie dla placówek usługowych oraz sprzedaży mobilnej.
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Niewielkie rozmiary kasy, lekka i wytrzymała obudowa, wydajny akumulator, zabezpieczenie szczeliny wyjścia papieru oraz odpinany pasek na szyję
szczególnie predestynują kasę do sprzedaży mobilnej, na stoiska targowe oraz na parkingi. Dzięki bogatej funkcjonalności kasy te znajdują również
zastosowanie
w małych placówkach stacjonarnych - sklepach, placówkach usługowych i gastronomicznych.
Funkcjonalność kasy ACLAS Kos E jest taka sama jak ACLAS Kobra. Wyjątek to brak zapasowej karty SD oraz dodanie połączenia z terminalem płatniczym.

●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

w

at

●

Bogata funkcjonalność umożliwia zastosowanie kasy w małych placówkach handlowych i usługowych
Niewielkie rozmiary kasy, lekka i wytrzymała obudowa, zabezpieczenie szczeliny wyjścia papieru oraz odpinany pasek na szyję szczególnie predestynują
kasę do sprzedaży mobilnej
Obsługa czytników kodów kreskowych ACLAS, wag elektronicznych ACLAS, szuflad kasowych ACLAS, terminala płatniczego
Wydajny akumulator litowo-polimerowy pozwalający na długotrwałą pracę
Rozbudowane raportowanie, np. towarów akcyzowych na przestrzeni lat, sprzedaży godzinowej dnia obecnego i poprzedniego, towarów nierotujących
przez zdefiniowany okres czasu
Automatyczne rabaty oraz blokada zmiany cen dla grup towarów
Obsługa formatów kodów wewnętrznych (dla np. wag etykietujących)
Sygnalizacja konieczności wykonania raportu dobowego (ustawiana)
Przypominanie o obowiązkowych przeglądach okresowych
Wybór towaru/usługi za pomocą: numeru PLU, kodu PLU i/lub kodu kreskowego, nazwy, zaprogramowanego klawisza, z listy PLU
Obsługa opakowań zwrotnych (w trakcie wystawiania paragonu, poza paragonem)
Automatyczna obsługa usług rozliczanych za czas połączona z wystawieniem kwitu (np. parkingowego)
Rozbudowany system uprawnień kasjerów
Wystawianie paragonów fiskalnych z NIP nabywcy
W zestawie wraz z kasą dostarczane oprogramowanie do programowania kasy
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