
MICRA JOTA M ONLINE PÉNZTÁRGÉP 
 

TERMÉKLEÍRÁS 

Közepes méretű, nagy forgalmú élelmiszerboltok, hentesüzletek, cukrászdák, 

pékségek és kis vendéglők számára ajánlott pénztárgép. Masszív ház, kényelmes 

billentyűzet, könnyedén leolvasható grafikus kijelző jellemzik, további készülékek 

könnyedén csatlakoztathatók. Hosszú, gazdaságos 80 méteres pénztárgépszalag, jól 

olvasható számla (57 mm). Az easy load rendszernek köszönhetően (betöltés, lezárás, 

nyomtatás) pillanatok alatt kicserélhető a papírtekercs. Számos különböző jelentések 

közül lehet választani. 

 

SPECIFIKÁCÓ 

– Micra Eco Max utódja 

– Gyűjtős és vonalkódos értékesítés. 

– PC, mint kiterjesztett vevőtörzs, illetve cikktörzs memória használata. 

– Korlátlan PLU kezelése PC -vel. 

– Vonalkód olvasó, mérleg, külső vevőkijelző, pénztárgép fiók csatlakoztatási 

lehetőség 

– Akkumulátoros működés 

AMIT HANGSÚLYOZNI ÉRDEMES 

– Open PLU – a pénztárgép áru adatbázisának korlátlan bővítése. 

– Az eladandó árut megszokástól függően az adatbázisban szereplő szám, név, 

vonalkód vagy a beprogramozott billentyű segítségével lehet kiválasztani. 

– Definiálható billentyűk a gyors eladás, fizetés, kedvezmények, jelentések illetve 

további szükséges funkciókhoz (6 db funkcionális billentyű). 

 

 



A PÉNZTÁRGÉP ELŐNYEI 

1. Készletkezelő háttérprogrammal való együttműködése a Micra Eco Max 

pénztárgépnél már bizonyított. A gyári driver-el illesztett ügyviteli rendszert 

nem kell külön engedélyeztetni! 

2.  Alfanumerikus, programozható billentyűzet.  
3. “Változó ár” opció a kiválasztott termékekhez. 
4. Kedvezmények kiszolgálása. 
5. A számla lezárása előtt a tételek átnézhetők, javíthatók vagy törölhetők. 
6. Csatolt eladás azokhoz a termékekhez, melyeket együtt szokás eladni 

(ital+göngyöleg).  
7. Egyszerre több mérleg kiszolgálása (a különböző pultok esetében). 
8. Visszaváltható göngyölegek eladása és visszavétele. 
9. “Egyedi mentesített mód” – a pénztárgép akkor is dolgozik, ha nincs elérhető 

mobilhálózat. 
10. 12 közvetlenül eladható termékcsoport. 

 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK  

PLU szám: 8.179 

Pénztárosok száma: 30 

Árucikk gyűjtők száma: 12 

Csatolt árucikkek: 256 

NYOMTATÓ MECHANIZMUS 

Fajtája: termikus 

Típusa: Seiko 

Nyomtatási sebesség: 21 sor/ másodperc 

Papírszélesség/hossz: 57.5 mm / 60m 

BILLENTYŰZET 

Fajtája: alfanumerikus, programozható, cherry 



Billentyűk száma: 34 

Gyorseladás billentyűk száma: 24 

KIJELZŐK 
Eladóoldali kijelző    alfanumerikus LCD, háttérvilágítással, 2 x 24 karakter + kassza 

állapotjelző (akkumulátor állapotának és a GSM jelerősségének mutatása) 

Vevőoldali kijelző    alfanumerikus LCD, háttérvilágítással 

Portok 

Portok    RJ 12 (3x); RJ 45; PS/2; USB; mini USB (AEE) 

Külső eszközökkel való együttműködés    fiók; mérleg; vonalkód olvasó; PC; 

másodkijelző 

TÁPELLÁTÁS 

Hálózati külső 12V tápegység 

Másodlagos áramforrás: belső akkumulátor 

Alternatív: 12/24 V autós tápkábel 

MÉRETEK 

Szélesség x mélység x magasság (mm)    240 x 240 x 115 

Súly    2,10 kg 
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