
www.aclas.com.pl

Wytrzymały akumulator, osłona szczeliny wyjścia 
papieru oraz pokrowiec szczególnie predestynują tę 
kasę do zastosowań mobilnych.

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

Możliwość zdefiniowania ceny PLU do 9 999 999,00 zł
umożliwia zastosowanie kasy w salonach 
samochodowych i agencjach nieruchomoaści.

Wydruk paragonu z NIP nabywcy. Raportowanie 
sprzedaży towarów akcyzowych. Zdalny dostęp do  
programowania kasy i odczytu danych z kasy.

ACLAS Kos_ON to przenośna kasa z dostępem do internetu w dowolnym miejscu. Doskonale nadaje się 
zarówno do sprzedaży mobilnej, jak i do małych stacjonarnych placówek handlu detalicznego, na 
stanowiska targowo-bazarowe i do placówek usługowych (np. parkingi, lekarze, prawnicy, warsztaty 
samochodowe, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi budowlane). Niezawodność i jakość urządzeń 
potwierdzają tysiące zadowolonych klientów.

ACLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 8, 41-902 Bytom, E-mail: aclas@aclas-polska.pl

Telefon: +48 32 787 45 09
Telefon: +48 32 281 11 33

Kasa online ACLAS Kos  ON 
       

Zalety kasy ACLAS Kos_ON

www.aclas-polska.pl

3 W JEDNYM
podstawowy LAN

opcjonalne WiFi lub GPRS 
(z kartą SIM na 2 lata)



duża funkcjonalność, niewielkie rozmiary, dostosowanie do wymagań małych lub mobilnych placówek
obsługa skanerów kodów kreskowych ACLAS, wag elektronicznych ACLAS i szuflad kasowych ACLAS (moduł rozszerzeń)
wydajny akumulator litowo-polimerowy pozwalający na długotrwałą pracę
przypominanie o obowiązkowych przeglądach okresowych
możliwość wyboru towaru za pomocą numeru PLU, kodu PLU i/lub kodu kreskowego, nazwy i zaprogramowanego klawisza
obsługa usług rozliczanych na czas połączona z wystawieniem kwitu (np. parkingowego)
wystawianie paragonów fiskalnych z NIP nabywcy
obsługa terminala płatniczego

PARAME TRY URZĄDZEŃ
Baza towarowa 
Grupy towarowe  
Maksymalna nazwa PLU
Maksymalna cena PLU
Dodatkowe kody do PLU
Stawki PTU
Kasjerzy 
Opakowania
Rabaty, narzuty
Formaty kodów ważonych
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
Terminal płatniczy
Czytnik kodów kreskowych
Waga
Szuflada
KOMUNIKACJA  
Ethernet  
WiFi wewnętrzny moduł (opcja)
GPRS wewnętrzny moduł (opcja), 
antena wewnętrzna lub zewnętrzna
ZASIL ANIE  
Zewnętrzy zasilacz
Akumulator
WYMI ARY I  MASA  
Wymiary
Masa

3000 PLU 
99 
40 znaków 
9 999 999,00 
1+10 (kreskowe lub inne) 
7, A÷G 
8 
100, nazwa i cena 
procentowe, kwotowe, do pozycji, do paragonu 
20÷29, 38 formatów 
  
pyłoszczelna, dotykowa, alfanumeryczna 
30 
10 
  
termiczny 
57 mm 
30 m 
150 mm/s 

2 wiersze po 18 znaków, podświetlany 
1 wiersz 14 znaków, podświetlany 

RS232 (RJ12 6 pin), Ethernet, opcjonalne WiFi
RS232 (RJ12 6 pin), Ethernet
RS232 (RJ12 6 pin), USB
RS232 (RJ12 6 pin)
za pomocą modułu rozszerzeń

serwery repozytorium i Serwer Producenta, PC, terminal płatniczy 
serwery repozytorium i Serwer Producenta, PC
serwery repozytorium i Serwer Producenta

230V/13,8V 2,5A, instalacja samochodowa 12V 
Li-polimerowy 7,4V, 1400mAh  
  
105 x 20,1 x 67  mm
570 g (z rolką paieru)

Cechy funkcjonalne

Parametry techniczne

Producent: 
PINNACLE TECHNOLOGY CORPORATION LTD. 
Taiwan
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