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KASY FISKALNE

Kasy fiskalne mobilne/ przenośne

Kasa fiskalna Farex Perła

Perła została stworzona z myślą o wszystkich tych, którzy
potrzebują bardzo małego urządzenia, jednak zachowującego
pełną funkcjonalność kasy tradycyjnej. Wymiary Perły czynią z
niej doskonałą kasę przenośną. Dodatkowe, opcjonalne
wyposażenie w postaci ładowarki samochodowej i pokrowca
sprawiają ,że Perła jest idealnym urządzeniem do usług transportowych
lub handlu obwoźnego.Poza tym, wszędzie tam, gdzie wzg. na małą
powierzchnię potrzebne jest małe urządzenie,z pewnością ta kasa
będzie doskonałym rozwiązaniem.
Cena: 690,00 PLN netto PROMOCJA

Kasa fiskalna Elzab Mini
Kasa fiskalna Elzab Mini to mała i prosta w
obsłudze kasa fiskalna przystosowana do pracy
w terenie, idealna dla usługodawców i placówek
handlowych o małym natężeniu ruchu i małej
liczbie towarów.
Cena:999,00 PLN netto

Kasy fiskalne małe
Kasa fiskalna Farex Bursztyn
Najbardziej popularna kasa typu "mini" na rynku! To niewielka
kasa stacjonarna polecana do mniejszych i średnich punktów
handlowych, usługowych, gastronomicznych. Jej membranowa
klawiatura i osłonięte wyjście papieru powodują, że trudne
warunki pracy występujące np. w osiedlowym sklepie
spożywczym (sypiące się okruchy z przenoszonego pieczywa
nad kasą, nieszczelne pylące paczki z mąką)nie stanowią
żadnego problemu. Specjalnie zaprojektowany kształt obudowy
umożliwia wbudowanie jej w ladę sklepową. Duży i trwały
akumulator pozwala użytkować kasę w miejscach, gdzie często
zdarzają się awarii sieci zasilania.
Cena: 690,00 PLN netto PROMOCJA

Kasa fiskalna Posnet Bingo HS EU

Kasa fiskalna Posnet Bingo HS została zaprojektowana z myślą o
małych placówkach handlowych i usługowych .Urządzenie posiada
duże i czytelne wyświetlacze oraz szybki mechanizm drukujący
(50mm/s). Unikalny i estetyczny sposób mocowania silikonowej
osłony klawiatury chroni kasę przed zalaniem. Intuicyjny interfejs
użytkownika sprawia, że kasa jest bardzo prosta w obsłudze.

Cena: 999,00 PLN netto

Kasa fiskalna Novitus Mała Plus

-

Kasa fiskalna Novitus - to najnowsza technologia dedykowana dla
małych punktów sprzedaży.Nowoczesne wzornictwo, sprawdzona,
poparta wieloletnim doświadczeniem ergonomia, oraz najwyższa
jakość zastosowanych podzespołów sprawią, że zarówno
początkujący jak i wieloletni użytkownik kas fiskalnych znajdzie
w nich to, czego obecnie można wymagać od urządzeń fiskalnych.
Dzięki niewielkim
wymiarom kasa nie zabierze dużo miejsca na - często ograniczonej
powierzchni stanowiska sprzedaży.

Cena: 999,00 PLN netto

Kasy fiskalne z kopią elektroniczną

Kasa fiskalna Novitus Nano E

Niezwykle zgrabne i lekkie urządzenie kryje w sobie
nowoczesne rozwiązania techniczne, gwarantujące jej
funkcjonalność i niezawodność. Kasa fiskalna doskonale
sprawdzi się w handlu
obwoźnym. Wśród funkcji
użytkowych kasy znajduje się m.
in. coraz częściej poszukiwana funkcja obsługi waluty Euro.
Kasa współpracuje z komputerem, czytnikiem kodów
kreskowych, wagą, terminalem płatniczym i modemem.

Cena: 1 290,00 PLN netto

PROMOCJA

1190,00 PLN netto

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ z kopią elektroniczną
paragonu, to najmnejsza kasa fiskalna na rynku.
Wyjątkowo małe gabaryty, prosta obsługa i wytrzymała bateria,
czynią z niej doskonałe urządzenie do
pracy mobilnej.

Cena: 1299,00 PLN netto
NIŻSZA CENA !

1190,00 PLN netto

Kasa fiskalna Elzab Mini E
Kasa fiskalna Elzab Mini E to mała i prosta w obsłudze kasa z
funkcją kopii elektronicznej, idealna dla
usługodawców i małych placówek handlowych. Kasa
przygotowana jest do sprzedaży m.in. usług lekarskich,
prawniczych, weterynaryjnych. Małe wymiary i waga oraz
dodatkowe wyposażenie sprawiają, że może być użytkowana
jako stacjonarna, ale dzięki bardzo wydajnemu
akumulatorowi Li-Ion
idealnie sprawdzi się również w pracy mobilnej.

Cena:1 290,00 PLN netto
NIŻSZA CENA !

1250,00 PLN netto

Kasa fiskalna Elzab Jota E

Kasa fiskalna Elzab Jota E to kolejny model z kopią
elektroniczną paragonów w ofercie Elzab. Jest to kasa
jednostanowiskowa, dedykowana dla małych sklepów
spożywczych, sklepów mięsnych, cukierni, piekarni, małej
gastronomii, stoisk warzywnych i usług. Posiada
podtrzymanie akumulatorowe, może pracować zasilana z
gniazdka zapalniczki samochodowej.

Cena:1 450,00 PLN netto

Kasa fiskalna Posnet Neo EJ Standard

Kasa Posnet Neo EJ przeznaczona jest do pracy w średnich i
dużych sklepach. Urządzenie wyposażone jest w moduł kopii
elektronicznej paragonów. Kopie paragonów archiwizowane są na
Informatycznym Nośniku Danych - standardowej karcie
SD/SDHC.

Cena: 1 799,00 PLN netto

Kasa fiskalna Novitus Soleo Plus E

Kasa fiskalna Soleo Plus E to
rozbudowana wersja kasy Soleo E,
doposażona w funkcjonalność
spotykaną jedynie w najdroższych
kasach systemowych. Jest to
najnowsza technologia
dedykowana dla bardzo
wymagających, małych i średnich punktów sprzedaży.
Nowoczesne wzornictwo, sprawdzona, poparta wieloletnim
doświadczeniem ergonomia,
oraz najwyższa jakość
zastosowanych podzespołów sprawią,
że zarówno
początkujący jak i wieloletni użytkownik kas
fiskalnych znajdzie wszystko to, czego obecnie można
wymagać od urządzeń fiskalnych.

Cena: 1 790,00 PLN netto

Kasa fiskalna Elzab Alfa Max E

Kasa fiskalna Elzab Alfa Max E to nowa linia wzornicza kas
fiskalnych Elzab oferująca najwyższą jakość technologii.
Dedykowana jest do pracy w dużych i średniej wielkości
placówkach handlowych.
Posiada wytrzymały akumulator litowo-jonowy, może również
pracować zasilana z gniazdka zapalniczki samochodowej.

Cena: 2 090,00 PLN netto

Kasa fiskalna Novitus PS4000 E

Kasa fiskalna PS4000 E to najwyższy standard fiskalnych kas
systemowych na rynku. Przeznaczeniem PS4000 E są duże
placówki handlowe i supermarkety.
Jest kasą systemową typu ECR realizującą zapis kopii
paragonu na elektronicznym nośniku danych.

Cena: 2790,00 zł netto
NIŻSZA CENA !

2590,00 zł netto

Kasy fiskalne średnie
Kasa fiskalna Novitus Sento E
SENTO E to bardzo
nowoczesna kasa fiskalna
dedykowana małym i średnim
punktom handlowo usł.
Mała i poręczna obudowa kasy kryje w sobie
zaawansowaną technologię i funkcjonalność spotykaną
dotychczas w segmencie dużych kas systemowych.
Wszystko to w oparci o
doskonałej jakości podzespoły.
NOWA CENA Cena: 1 390 PLN netto

Kasa fiskalna Elzab Alfa Max
Kasa fiskalna Elzab Alfa Max E to nowa linia wzornicza kas
fiskalnych Elzab oferująca najwyżjakość technologii .
Dedykowana jest do pracy w dużych i średniej wielkości
placówkach handlowych.Posiada wytrzymały akumulator litowojonowy, może również pracować zasilana z gniazdka zapalniczki
samochodowej.
Cena: 1 690 PLN netto

Kasa fiskalna Posnet Bingo XL Plus

Posnet Bingo XL to kasa przeznaczona
dla małych i średnich punktów
handlowych. Umożliwia m.in.

wydrukowanie na paragonie numeru NIP nabywcy, a także 40 znaków w nazwie towaru lub
usługi. Posiada dużą bazę
towarową 8000 PLU oraz elektroniczną
kopię paragonu.
.
Cena: 1 499 PLN netto

Kasa fiskalna Novitus Soleo Plus 12 000 + 1 000 kodów dowiązanych;

Kasa fiskalna Soleo to najnowsza
technologia dedykowana dla bardzo
wymagających, małych i średnich
punktów sprzedaży. Nowoczesne
wzornictwo, sprawdzona, poparta
wieloletnim doświadczeniem ergonomia,
oraz najwyższa jakość zastosowanych
podzespołów sprawią, że zarówno
Początkujący jak i wieloletni użytkownik kas fiskalnych
znajdzie w nich wszystko to, czego obecnie można wymagać od
urządzeń fiskalnych.

Cena: 1 590 PLN netto

Kasy fiskalne systemowe

Kasa fiskalna Elzab Delta Max

Kasa fisklana Elzab Delta Max jest kasą systemową
adresowaną do placówek handlowych i supermarketów
o dużym natężeniu ruchu i dużej liczbie towarów. Poszczególne
modele różnią się pojemnością bazy
(20479 PLU) i opcjami wyposażenia (interfejs terminala
płatniczego, interfejs LAN). Elzab Delta Max szeroką
listą raportów , systemami lojalnościowymi , komfortową
współpracą z wagami i skanerami jest kasą dla
najbardziej wymagających klientów.
Cena: 2 590 PLN nett

Kasa fiskalna Posnet Neo XL EJ
Posnet NEO XL to nowa kasa fiskalna z elektroniczną
kopią paragonów i dużą bazą towarową do 60 000 PLU w
wersji Plus, oraz 30 000 PLU w wersji standard.
Dedykowana jest do placówek handlowych o średnim i
dużym natężeniu ruchu.
Kasę wyposażono w port Ethernet, który pozwala na
równoczesną zdalną komunikację z programem

magazynowym systemem monitoringu oraz odczyt kopii elektronicznej.
Edycja baz danych i konfiguracja NEO XL odbywa się bez
Przerywania pracy kasjera, co zwiększa komfort pracy i
efektywność wykorzystania urządzenia w placówce
handlowej.
Posnet NEO XL to nowoczesne, efektywne i optymalne
Rozwiązanie dla Twojego sklepu.
Cena: 2 399 PLN netto wersja Standard
Cena: 2 599 PLN netto wersja Plus

