
drukarka zamówieƒ do kuchni



CECHY U˚YTKOWE:

• Drukarka przeznaczona jest do barów oraz
restauracji, w których posi∏ek zamawiany jest
przy ladzie.

Osoba obs∏ugujàca klientów wydaje produkty nie
wymagajàce przygotowania (np. napoje) znajdujàce
si´ w pobli˝u lady, natomiast zamówione dania
przyrzàdzane sà w kuchni.

• Po przyj´ciu zamówienia w komputerze
lub po wystawieniu paragonu na kasie, drukarka
zamówieƒ drukuje w pomieszczeniu kuchennym
zamówienia daƒ. Przy wspó∏pracy z kasà drukarka
rozpoznaje dania z listy towarowej na podstawie
przynale˝noÊci do grupy towarowej od 1 do 8. 

• Drukarka zast´puje ustne lub r´czne sk∏adanie
zamówieƒ, eliminujàc b∏´dy i umo˝liwiajàc kontrol´
wydawania daƒ oraz czasu przygotowywania
posi∏ków. 

• Drukarka umo˝liwia wywo∏ywanie klientów przez
podanie numeru paragonu. 

• Drukark´ mo˝na pod∏àczyç do komputera lub
do dowolnej kasy (kas) rodziny ELZAB Delta, Alfa
i Jota (równie˝ do kasy ELZAB SYSTEM-600).
Drukark´ pod∏àcza si´ bezpoÊrednio do kasy
(gniazdo RS232). Gdy kas jest wi´cej ni˝ jedna
(maks. 4), drukark´ pod∏àcza si´ za pomocà
multipleksera. 

• Maksymalna odleg∏oÊç pomi´dzy kasà
(komputerem) a drukarkà mo˝e wynieÊç do 100
metrów. 

• Drukark´ zamówieƒ mo˝na przymocowaç do Êciany
(uchwyt w zestawie) lub umieÊciç w kuchni na stole.
Jest odporna na polewanie cieczà oraz zaniki
napi´cia zasilania (wewn´trzny akumulator pozwala
na 8 godzin pracy – w tym wydruk ok. 500
zamówieƒ). 

• WyjÊcie papieru znajduje si´ z przodu drukarki, co
u∏atwia zauwa˝enie zamówienia. 

• W drukarce mo˝na ustawiç wielkoÊç wydruku
zamówienia oraz w∏àczenie lub wy∏àczenie
sygnalizacji dêwi´kowej druku zamówienia.

Typ: drukarka zamówieƒ do kuchni 

Tryb pracy: drukowanie zamówieƒ w kuchni
na podstawie danych z kasy
lub z komputera 

Mechanizm drukujàcy:

– zasada pracy termiczny

– szybkoÊç drukowania 8 linii/ sek.

Materia∏y eksploatacyjne: • rolka papieru termicznego
57mm/ 30m/ 30szt. (kod: 02604) 

• rolka papieru termicznego
57mm/ 30m/ 120szt. (kod: 02605)

Opis zamówienia: • nr paragonu, nr pozycji, nr kasy,
data, godzina 

• nazwa zamówionego dania 

• iloÊç 

• wartoÊç 

Gniazda: • zasilania 

• RS232 do komunikacji z kasà
ELZAB, komputerem lub
multiplekserem 

Zasilanie: z zewn´trznego zasilacza 230 V
(pobór mocy Êrednio 7 W, maks. 20 W) 

Waga: 2,3 kg

Wymiary: • g∏´bokoÊç 145 mm 

• szerokoÊç 119 mm 

• wysokoÊç 132 mm 

Wyposa˝enie dodatkowe: • multiplekser 4xRS232 (kod: 00911)
– umo˝liwia pod∏àczenie wi´kszej
iloÊci kas – maks. 4

• zasilacz multipleksera (kod: 01609)

Kod wyrobu: 00965 – drukarka zamówieƒ
ELZAB Kuchta S

Nasz dealer:

ELZAB Delta

ELZAB Jota

ELZAB Delta

Multiplekser 4 x RS232

ELZAB Alfa EXTRA

ELZAB Alfa EXTRA


