
• urządzenia o bazie towarowej 500 000 PLU
dedykowane dla super i hipermarketów, hurtowni,
stacji benzynowych, aptek

• wydruk faktur VAT, kuponów, bonów, potwierdzeń

• współpraca z wieloma programami sprzedażowymi

• możliwość podłączenia wolnostojącego wyświetlacza

• wyświetlanie do ośmiu grafik (logo, reklamy),
komunikatów lub aktualnej daty i godziny

ELZAB Mera ONLINE

• prędkość wydruku do 200 mm/s

• współpraca z kilkoma stanowiskami sprzedaży
równocześnie (wymaga zakupu licencji)

ELZAB Cube ONLINE

• mechanizm drukujący heavy duty

• prędkość wydruku do 300 mm/s

• współpraca z kilkoma stanowiskami sprzedaży
równocześnie (w cenie)

• zwiększona odporność na zalanie

• funkcja auto. otwierania pokrywy papieru (opcja)

• druk na papierze 80 mm (zastos. papieru 57 mm
wymaga założenia specjalnej przegrody)

Drukarki fiskalne ONLINE JAK DZIAŁA KASA ONLINE?

OD KIEDY OBOWIĄZUJĄ
KASY ONLINE

• 1 stycznia 2020 r. dla podatników sprzedających paliwo
oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany
opon;

• 1 lipca 2020 r. dla świadczenia usług związanych
z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem,
oraz sprzedażą węgla;

• 1 stycznia 2021 r. dla podatników świadczących usługi
fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie
opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

ULGA NA ZAKUP KASY ONLINE

Podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego
online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup
kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie
więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców,
którzy po raz pierwszy kupują urządzenie fiskalne* oraz tych,
którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej
online.

*Zgodnie z art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o VAT

Urządzenia fiskalne online mają wbudowaną funkcjonalność,
która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył
danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium
Kas. Dane jakie będą gromadzone to m.in.: paragony
fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia na kasie, a także
informacje o przeglądach okresowych. Każda kasa fiskalna
online będzie musiała współpracować z terminalem
płatniczym.

Twój Partner Handlowy

KASY I DRUKARKI FISKALNE

ONLINE
elzab.pl

NOWOŚĆ



ELZAB K10 ONLINE

• lekka i mobilna kasa dla usług i drobnego handlu

• dotykowa klawiatura zapewniająca intuicyjną obsługę

• pojemna baza towarowa: 5 000 PLU

• wyświetlacz odporny na zachlapanie

• wymienna bateria o dużej pojemności

• antypoślizgowa i wytrzymała obudowa

• współpraca z terminalem kart płatniczych oraz innymi
urządzeniami zewnętrznymi

• nagrodzona za wzornictwo w konkursach: Dobry Wzór,
Red Dot Design Award, Teraz Polska

• komunikacja: Wi-Fi / Bluetooth lub GPRS / Bluetooth

ELZAB Jota ONLINE

• zaawansowana funkcjonalnie kasa dla większych
placówek handlowych, usługowych, gastronomicznych

• rozbudowany system rozliczeń, rabatowania
i raportów

• pojemna baza towarowa: 20 000 PLU

• wygodna klawiatura mechaniczna

• graficzny, czytelny, 4-liniowy wyświetlacz kasjera

• mechanizm drukujący easy-load z długą 80 metrową
rolką papieru

• możliwość podpięcia kilku terminali kart płatniczych
jednocześnie

• współpraca z wieloma urządzeniami zewnętrznymi

• opcjonalna nakładka na klawiaturę chroni kasę przed
zachlapaniem i pozwala zachować urządzenie
w czystości

• komunikacja: LAN; Wi-Fi / Bluetooth
lub GPRS / Bluetooth

ELZAB Mini / Mini LT ONLINE

• mała kasa idealna dla placówek handlowych i usługowych

• pojemna baza towarowa: 10 000 PLU

• klawiatura membranowa (pyłoszczelna) lub modułowa

• wydajny akumulator Li-Ion (ELZAB Mini ONLINE)
przydatny do pracy w terenie

• mechanizm drukujący easy-load z 40 metrową rolką
papieru

• współpraca z terminalem kart płatniczych oraz innymi
urządzeniami zewnętrznymi

• komunikacja:

• ELZAB Mini LT ONLINE: Wi-Fi / Bluetooth

• ELZAB Mini ONLINE: LAN; Wi-Fi / Bluetooth
lub GPRS / Bluetooth

Kasy fiskalne ONLINE

Wszystkie kasy fiskalne ELZAB ONLINE wpółpracują z systemem M/Platform

Więcej informacji o kasach
fiskalnych online na naszym
BLOGU


