
MICRA MINI M ONLINE PÉNZTÁRGÉP 
 

TERMÉKLEÍRÁS 

A Micra Mini egy kicsi és nagyon könnyen kezelhető pénztárgép, mely főként 

szolgáltatók és kis kereskedelmi egységek számára ajánlott. Kis méretének és 

súlyának, továbbá a csatlakoztatható készülékeknek köszönhetően kiválóan alkalmas 

állandó pénztárgépnek, de akár gépkocsiban is üzemeltethető. 

 

SPECIFIKÁCIÓ 

- Micra Eco Prof utódja 

- Gyűjtős és vonalkódos értékesítés. 

- Csak a pénztárgép belső memóriájának használata, maximum 8179 PLU 

kezelése. 

- Vonalkódolvasó, mérleg, külső vevőkijelző, pénztárgép fiók csatlakoztatási 

lehetőség. 

- PC -től is teljesen függetlenül használható.  

- Akkumulátoros működés. 

AMIT HANGSÚLYOZNI ÉRDEMES 

- Az easy load rendszernek köszönhetően (betöltés, lezárás, nyomtatás) 

pillanatok alatt kicserélhető a papírtekercs.  
- Nyomtatás sebessége 21 sor/másodperc.  
- Akár gépkocsiban is üzemeltethető. 

A PÉNZTÁRGÉP ELŐNYEI  

1. Készletkezelő háttérprogrammal való együttműködése a Micra Eco Prof 

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

külön engedélyeztetni!  



2. Alfanumerikus, programozható billentyűzet.  

3. Gyorseladás gombok definiálása.  

4. Intuitív keresés az áruadatbázisban. 

5. Részletes jelentések létrehozása az elszámolásokhoz. 

6. “Egyedi mentesített mód” – a pénztárgép akkor is dolgozik, ha nincs elérhető 

mobilhálózat.  

7. A kihúzható és cserélhető billentyűzet feliratok lehetővé teszik a billentyűk egyéni 

elnevezését.  

8. Kipróbált, hibamentes megoldás.  

9. Könnyen tisztántartható pénztárgép. 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

PLU szám: 8.000  

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 / 40m 



BILLENTYŰZET 

Fajtája: alfanumerikus, programozható, cherry 

Billentyűk száma: 30 

Gyorseladás billentyűk száma: 8 

KIJELZŐK 
Eladóoldali kijelző    alfanumerikus, háttérvilágítással, LCD, 2×24 karakter 

Vevőoldali kijelző    LED, 8 számjegy.  

Portok 

Portok mini Jack; RJ 12; RJ 45; PS/2; Mini USB (AEE)  

Külső eszközökkel való együttműködés    fiók; mérleg vagy másodkijelző; vonalkód 

olvasó; PC 

TÁPELLÁTÁS 
Hálózati    külső 12V tápegység  

Másodlagos áramforrás    belső akkumulátor 

Alternatív    12V autós tápkábel 

MÉRETEK 
Szélesség x mélység x magasság (mm): 195 x 205 x 77  

Súly: 1,10 kg 
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