systemowe
kasy
rejestrujące
Rodzina kas Delta Max prezentuje najwyższy standard
urządzeń fiskalnych, na który składają się między innymi
jakość wykonania zapewniająca wiele lat niezawodnej
eksploatacji oraz bogata funkcjonalność. Rozwiązania
usprawniające pracę na kasie, zaawansowane zarządzanie
pracą kasjerów, rozbudowane możliwości promocji i rabatów, wygodna współpraca z wagami i wago-skanerami,
bardzo szybka komunikacja z komputerem sprawiają, że
kasy ELZAB Delta Max/ Max E
znajdują uznanie wśród
najbardziej wymagających klientów.

Regulowany
wyświetlacz graficzny
(w wersji 61.000 PLU)

WARTE PODKREŚLENIA

• elektroniczna kopia paragonów (w wersji Delta Max E)
• długa (80m) rolka papieru (w wersji Delta Max E)
• zarządzanie danymi na kasach lokalne i zdalne (modem, sieć LAN/ WAN)
• współpraca z terminalem kart płatniczych, obsługa wypłat cashback

Zapis kopii paragonu
na karcie microSD

• bezpośrednia współpraca z dwiema wagami
• obsługa rabatów oraz promocji okresowych i kwotowych typu
„3 w cenie 2”
• obsługa do 8 walut, szczegółowe raportowanie wpływów
ze sprzedaży w walutach
• wydzielona lista podręczna towarów
• komunikacja kasa – centrala – kasa za pomocą wiadomości tekstowych
• współpraca kasy z rejestratorem do obsługi monitoringu kas
• starannie dopracowane zarządzanie kasjerami
• opcja „zmiennej ceny” dla wybranych towarów
ZDANIEM EKSPERTA

„Szybka i stabilna komunikacja z komputerem, duża liczba interfejsów do współ-

Złącza ukryte od spodu obudowy
umożliwiają komunikację
z komputerem (modemem),
dwiema wagami, czytnikiem
kodów kreskowych (ręcznym
i ladowym), szufladą na pieniądze,
drukarką zamówień/ monitoringiem,
terminalem kart płatniczych,
pracę w sieci LAN

pracy z urządzeniami okołokasowymi czynią z kas Delta Max zaawansowane stanowisko sprzedaży”.

elzab.pl

WSPÓŁPRACA Z WAGAMI
Kasy z rodziny Delta Max współpracują ze wszystkimi urządzeniami okołokasowymi, z którymi tworzą kompletny system sprzedaży. Kasa może współpracować bezpośrednio z dwiema wagami.
Za pośrednictwem rozdzielacza wag można do niej podłączyć
do 4 wag. Najefektywniejszą współpracę z urządzeniami ważącymi zapewnia podłączenie do kasy Delta Max wagi kalkulacyjnej
Prima K. Przy takim podłączeniu nie trzeba programować wagi
bazą towarową, waga korzysta z towarów zdefiniowanych na kasie. Kasy Delta Max współpracują również z rodziną wag i wagoskanerów CAT 27 przeznaczonych do zabudowy w boksach kasowych i blatach lad sprzedażowych.

Obsługa kart rabatowych

WSPÓŁPRACA Z TERMINALAMI KART PŁATNICZYCH
Kasa Delta Max/ Max E współpracują z terminalami firm FirstData,
eService, Elavon oraz PeP. Kasa ma możliwość rejestracji i raportowania wypłat z tytułu cashback pod warunkiem, że terminal kart
płatniczych realizuje funkcjonalność związaną z tą usługą.

FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PRACĘ KASJERA
Lista podręczna
Lista podręczna upraszcza wyszukiwanie określonych towarów,
np. takich, które nie mają nadanego kodu kreskowego lub nie są
zdefiniowane na klawiszach szybkiej sprzedaży.
Tryby sprzedaży
• tryb komputerowy (sprzedaż po numerze PLU
lub poprzez kod kreskowy lub nazwę towaru)
• tryb ECR (dowolna kolejność ceny, nazwy, ilości, PLU,
kodu kreskowego)
Edycja paragonu, podgląd sprzedaży
• w czasie tworzenia paragonu możliwe jest wyświetlanie
wartości podsumy i kontrola ilości zrealizowanych pozycji
• funkcja „wyświetl sprzedaż” pozwala na przeglądanie ilości
i wartości sprzedanych towarów, a dla opakowań zwrotnych
dodatkowo ilości i wartości zwrotów
• funkcja „podglądu paragonu” umożliwia chwilowe wysunięcie
paragonu w celu sprawdzenia ostatnio wydrukowanej linii
Wiadomości sms – informacje z kasy prosto do centrali
Za pośrednictwem funkcji „wiadomości kasjera” kasa Delta Max
pozwala komunikować się pomiędzy sklepem a centralą (np. realizując zamówienia sklepu).

WSPÓŁPRACA Z INNYMI URZĄDZENIAMI
Kasa posiada na tyle bogatą liczbę złącz, żeby podłączyć bezpośrednio (oprócz terminala kart płatniczych, modemu, 2 wag, szuflady) również 2 czytniki kodów kreskowych (ręczny i wielokierunkowy z wago-skanera). Kasy z rodziny Delta wyposażone są także
w gniazdo dla modułu rozszerzeń, który umożliwia podłączenie
np. drukarek zamówień (Talos, Kuchta) lub rejestratora video-monitoringu.
FUNKCJE WSPIERAJĄCE LOJALNOŚĆ KLIENTA
Rabaty, narzuty, promocje
Kasy Delta Max/ Max E oferują rozbudowany system rabatowania
wg zdefiniowanych konfiguracji – automatyczne rabaty na pozycje
i paragon, rabaty typu Promocja (np. „3 w cenie 2”), obowiązujące
czasowo (happy hours, sezonowe, świąteczne).

PA R A M E T R Y U R Z Ą D Z E N I A

Kolor obudowy
Ilość towarów (PLU)

Kasy z rodziny Delta Max/ Max E obsługują również karty rabatowe z kodem kreskowym, umożliwiając przekazywanie do systemu
zarządzającego szczegółowych danych o zakupach na daną kartę
rabatową. Określona na karcie rabatowej wysokość rabatu procentowego dotyczy całego paragonu.

ZARZĄDZANIE PRACĄ KASJERÓW
Kasa umożliwia zarządzanie pracą kasjerów poprzez bogaty system uprawnień dostępu do funkcji i raportów. W buforze paragonowym kasy mogą być rejestrowane szczegółowe zdarzenia
przydatne przy kontroli pracy kasjerów.

Ilość grup towarowych
Ilość towarów wiązanych
Nazwa towaru na paragonie
Maksymalna liczba kasjerów

grafitowa
• Delta Max: 20.479
• Delta Max E: 20.479 / 40.959 / 61.439
99
256 par
18 znaków
30

Nośnik danych

karta microSD

Rodzaj
Szerokość papieru
Długość rolki
Szybkość wydruku

termiczny
57 mm
80 m
66,5 mm/s

Klient

Kasjer

• diodowy LED, 9-cyfrowy z wyświetlanymi napisami RAZEM, RESZTA
• opcja: graficzny, 64 x 192 piksele
alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki

Rodzaj
Ilość klawiszy
Ilość definiowalnych klawiszy

dzielona: 30 klawiszy modułowych, 50 klawiszy membranowych
80
94

KOPIA ELEKTRONICZNA
MECHANIZM DRUKUJĄCY

WYŚWIETLACZE

K L A W I AT U R A

ZŁĄCZA

ZASILANIE

• PC (RJ45)
• czytnik kodów (DSUB9 i PS/2)
• waga 1 (RJ12)
• waga 2 (RJ12)

Zasilacz zewnętrzny
Akumulator

zasilacz wbudowany 15V/4A
12 V/ 2,3Ah

Gł./ szer./ wys.
Waga

407 x 385 x 137 mm
6,1 kg

GABARYTY

AKCESORIA

• moduł rozszerzeń EXT (drukarka zamówień/ monitoring) (RJ12)
• terminal kart płatniczych (DSUB9)
• LAN (RJ45)
• szuflada (RJ12)

nakładka ochronna na klawiaturę
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