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Bezpieczny system kopii elektronicznej wydruków 
(dodatkowa karta pamięci wewnątrz kasy) zabezpie-
cza użytkownika na wypadek utraty danych zapisanych  
na nośniku informatycznym (karcie micro SD).

Możliwość zdefiniowania ceny PLU do 999 999,99 zł 
umożliwia zastosowanie kasy w salonach samocho-
dowych i agencjach nieruchomości. 

Intuicyjna obsługa sprzedaży, możliwość podłączenia 
wagi elektronicznej i czytnika kodów kreskowych oraz 
szuflady kasowej rozszerza zakres zastosowania 
kasy.

Wydruk kodów kreskowych, paragonu z NIP nabywcy 
oraz logo placówki. W zestawie program do łatwego 
programowania i pobierania danych z kasy

Kasa ACLAS Kobra to mała, wygodna kasa rejestrująca o niezwykle bogatej funkcjonalności spełniająca 
oczekiwania wymagających użytkowników. Doskonale nadaje się zarówno do pracy stacjonarnej, jak 
i w terenie. Wysoka jakość, niezawodność i bezpieczeństwo poparte są wieloletnim doświadczeniem 
konstruktorów kasy. 

ACLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 8, 41-902 Bytom

GPS: E:18 54' 43" N:50 20' 54"

Telefon: +48 32 787 45 09
Fax: +48 32 733 17 26

E-mail: aclas@aclas-polska.pl

Zalety kasy ACLAS Kobra 

Kasa ACLAS Kobra 
z kopią elektroniczną



duża funkcjonalność, małe rozmiary, dostosowanie do wymagań małych i mobilnych placówek
obsługa skanerów kodów kreskowych ACLAS, wag elektronicznych ACLAS, szuflad kasowych ACLAS
wydajny akumulator litowo-polimerowy pozwalający na długotrwałą pracę
statystyki sprzedaży dla grup towarowych np. dla alkoholi
przypominanie o obowiązkowych przeglądach okresowych
możliwość wyboru towaru za pomocą numeru PLU, kodu PLU i/lub kodu kreskowego, nazwy, zaprogramowanego klawisza
obsługa usług rozliczanych na czas połączona z wystawieniem kwitu (np. parkingowego)
wystawianie paragonów fiskalnych z logo placówki i NIP nabywcy, kody kreskowe na kwitach

PARAME TRY URZĄDZENI A
Baza towarowa
Grupy towarowe
Maksymalna nazwa PLU
Maksymalna cena PLU
Dodatkowe kody do PLU 
Stawki PTU
Kasjerzy
Opakowania
Rabaty, narzuty
Formaty kodów ważonych
KOPI A ELEKTRONICZNA
Główny nośnik danych 
Dodatkowy bezpieczny nośnik danych
KL AWI ATURA
Rodzaj
Ilość klawiszy
Ilość definiowanych klawiszy
MECH ANIZM DRUKUJĄCY
Rodzaj
Szerokość rolki
Długość rolki
Szybkość wydruku
WYŚWIE TL ACZE   
Wyświetlacz operatora
Wyświetlacz klienta
ZŁĄCZA   
PC
Czytnika kodów kreskowych
Wagi
Szuflady
Zewnętrznej klawiatury
ZASIL ANIE  
Zewnętrzy zasilacz
Akumulator
WYMI ARY I  MASA  
Wymiary
Masa

3000 PLU 
99 
40 znaków 
999 999,99 
1+10 (kreskowe lub inne) 
9, A÷I 
8 
100 
procentowe, kwotowe, do pozycji, do paragonu 
20÷29 
 
karta micro SD 
karta micro SD (zabezpiecza na wypadek utraty danych) 
  
pyłoszczelna, dotykowa, alfanumeryczna 
30 
10 
  
termiczny, easy load 
57 mm 
30 m 
150 mm/s 

2 wiersze po 18 znaków, podświetlany 
2 wiersze po 18 znaków, podświetlany 

RS232 (RJ9 4 pin),  micro USB 
PS2 
RS232 (RJ9 4 pin) 
RJ9 4 pin
PS2 
 
230V/13,8V 2,5A, instalacja samochodowa 12V 
Li-polimerowy 7,4V, 3000mAH  
  
107 mm (szer.) x 223 mm (gł.) x 79 mm (wys.) 
0,55 kg (0,65 kg z rolką papieru) 

Cechy funkcjonalne

Parametry techniczne

Producent: 
PINNACLE TECHNOLOGY CORPORATION LTD. 
Taiwan

Wyłączny dystrybutor marki ACLAS w Polsce:
ACLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 8, 41-902 Bytom
Telefon: +48 32 787 45 09
Fax: +48 32 733 17 26
NIP: 634-280-87-83
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