
 
 Kasa Fiskalna Bursztyn  

+ Fiskalizacja 
cena 979 zł netto* 

 

Możliwość uzyskaniu 90% zwrotu z US 
( Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008, mogą Państwo uzyskać 90% zwrotu z US (nie więcej niż 700 zł) z tytułu 
zakupu pierwszego urządzenia rejestrującego.) 

 

ZALETY I FUNKCJE: 
• Lider segmentu małych kas fiskalnych - sprawdzona od lat 

przez wielu użytkowników. 
• Gotowa na EURO - przeliczanie waluty, czyli bezpieczna 

inwestycja. 
• Klawiatura - dotykowa, powszechnie uznawana za 

bezawaryjną. 
• Homologacja 2010 - nowe rozwiązania poprawiające wygodę 

użytkowania. 

 

Wybrane dane techniczne produktu: 
TYP  Stacjonarna, Przenośna 
liczba towarów 3 000 
liczba stawek PTU 9 
liczba grup towarowych 8 
rabaty/narzuty tak 
KLAWIATURA 
rodzaj Membranowa 
liczba klawiszy 30 
WYŚWIETLACZE 
klient /  kasjer LCD, alfanumeryczny, 14 znaków w wierszu 

 
ZŁĄCZA 
Współpraca PC/Skaner/Waga TAK/TAK/TAK 
ZASILANIE 
Zasilacz Zewnętrzny (wbudowany akumulator ) 
DODATKOWE FUNKCJE 
Możliwość wprowadzenia ceny (z groszami) z przecinkiem – 
lub bez 
Zabezpieczenie Poprawności Daty 
GABARYTY 
szerokość/wysokość/głębokość 100 x 140 x 275 mm 
waga 1,45 kg 

 
OPIS: 

Bursztyn to kasa polecana szczególnie nowym przedsiębiorcom. A to dzięki prostej i intuicyjnej 
obsłudze oraz kompaktowym wymiarom. Bursztyn sprawi, że sprzedający będzie koncentrował się na 
Kliencie, a nie na wystawieniu paragonu, a samo urządzenie zajmie mało miejsca. 

Bursztyn wyposażony jest w pojemną pamięć pozwalającą na zapisanie do 3000 pozycji 
towarowych. Najpopularniejsze towary i usługi można przyporządkować 8 pozycjom szybkiej 
sprzedaży, co oszczędza czas potrzebny do wystawienia paragonu. 

Bardzo przydaną zmianą w omawianej kasie, jest możliwość zapisania nazwy towaru w aż 18 
znakach, co ogranicza pomyłki kasjera. Zastosowany mechanizm drukujący WinsPu, zapewnia 50 km 
wydruków, to jest ok. 400 000 paragonów, czyli bezawaryjne i szybkie drukowanie przez cały okres 
eksploatacji kasy. Oprócz możliwości stosowania Euro, Bursztyn pozwala na rozliczenie płatności w 
wielu walutach jednocześnie (np. zł i Euro), co może być przydatne w naszym kraju. Wraz z niskim 
poborem prądu oraz zastosowaniem 28mm papieru, Bursztyn zapewnia niskie koszty eksploatacji. 
Do każdej kasy Bursztyn dołączone są gratisowo: 
- Nowy PLU Manager – programowanie bazy towarowej (3000 pozycji) i pobieranie raportów sprzedaży 
wygoda edycji danych na komputerze i automatycznego przeniesienia wpisów do kasy. 
- Papier do kasy na start 

 
*Cena na terenie miasta Krakowa. Przy instalacji kasy po za Krakowem należy doliczyć koszt dojazdu 
1zł za kilometr. 

 
 
 
 
 



 
Kasa Fiskalna Szafir  

+ Fiskalizacja 
cena 1239 zł netto* 

 
Możliwość uzyskaniu 90% zwrotu z US 

( Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008, mogą Państwo uzyskać 90% zwrotu z US (nie więcej niż 700 zł) 
z tytułu zakupu pierwszego urządzenia rejestrującego.) 

 
Zalety i funkcje: 
• Duża klawiatura - zapewniona wygoda użytkowania, 

pewność działania i mniej pomyłek dzięki unikatowemu 
systemowi zmiany układu cyfr. 

• WinsPu - mechanizm błyskawicznie i niezawodnie 
drukujący 50 km wydruków! 

• Akumulator żelowy - umożliwia nieprzerwaną obsługę 
nawet 850 Klientów, także w przypadku awarii sieci 
elektrycznej. 

• Gotowa na EURO - przeliczanie waluty, czyli bezpieczna 
inwestycja na lata. 

• Wzornictwo - ergonomiczne, nowoczesne i modne, 
zapewnia wygodną pracę w każdych wnętrzach, zajmując 
mniej cennego, roboczego miejsca. 

 
DANE TECHNICZNE 
TYP stacjonarna 
PARAMETRY URZĄDZENIA 
liczba towarów 3 000 
liczba stawek PTU 9 
liczba grup towarowych 10 
rabaty/narzuty tak 
KLAWIATURA 
rodzaj Switch’owa 
liczba klawiszy 30 
WYŚWIETLACZE 
klient/kasjer LCD, alfanumeryczny, 14 znaków w wierszu 

ZŁĄCZA 
Współpraca PC/Skaner/Waga TAK/TAK/TAK 
ZASILANIE 
Zasilacz Zewnętrzny (wbudowany akumulator ) 
DODATKOWE FUNKCJE 
Możliwość wprowadzenia ceny (z groszami) z przecinkiem – lub bez 
Zabezpieczenie Poprawności Daty 
GABARYTY 
szerokość/wysokość/głębokość 105 x 140 x 320 mm 
waga 2 kg

 
Opis: 

Szafir jest kasą fiskalną przeznaczoną dla małego i średniego biznesu (3000 pozycji 
towarowych). Zastosowana nowoczesna technologia zapewnia jej trwałość i łatwość użytkowania. 
Klawiatura przyciskowa, naśladująca ogród Zen, pozwala na zamianę klawiszy dostosowując ją do 
przyzwyczajeń kasjera (klawisze 1, 2, 3, zamienione z 7, 8, 9). Silikonowa technologia klawiatury 
eliminuje niekorzystny wpływ zabrudzeń i wilgoci na elementy elektroniczne. Nowoczesny akumulator 
żelowy pozbawiony jest negatywnego efektu pamięci, zapewniając długotrwałe działanie. Jego 
pojemność pozwala na całodzienne zasilanie kasy bez prądu lub w samochodzie. 50 km wydruków to 
ok. 400 000 paragonów, czyli bezawaryjne i szybkie drukowanie przez cały okres eksploatacji kasy. 

Szafir posiada najnowszą homologację Ministerstwa Finansów pozwalającą na zmianę waluty na 
Euro. Tym samym jest przygotowana do pracy w zmieniającej się polskiej rzeczywistości. Kasa Szafir 
umożliwia sumowanie danych z okresu 1 roku, co jest wymagane np. przy sprzedaży alkoholu. 

Kasa fiskalna Szafir ma 3 złącza komunikacyjne, w tym PS2, zapewniając bezpośrednie 
podłączenie większości skanerów - bez przeróbek i przejściówek.  
 
Do każdej kasy dołączone są gratisowo: 
- PLU Manager - programowanie bazy towarowej, zmiany stawek VAT i pobieranie raportów sprzedaży 
wygoda edycji danych na komputerze i automatycznego przeniesienia wpisów do kasy. 
- Papier do kasy na star 

 
*Cena na terenie miasta Krakowa. Przy instalacji kasy po za Krakowem należy doliczyć koszt dojazdu 
1zł za kilometr. 

 
 
 



 
Kasa Fiskalna NANO E - Lex  

+ Fiskalizacja 
cena 1440 zł netto* 

Możliwość uzyskaniu 90% zwrotu z US 
( Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008, mogą Państwo uzyskać 90% zwrotu z US (nie więcej niż 700 zł) 
z tytułu zakupu pierwszego urządzenia rejestrującego.) 

 
Cechy wyróżniające kasę NANO E LEX: 
• Pierwsza w Polsce kasa przenośna z elektroniczną kopią 

wydruku  
• Zapis elektronicznej kopii na karcie SD o dowolnej pojemności, 

dostępnej dla użytkownika  
• Bardzo szybki wydruk  
• Jeden mechanizm clamshell – bardzo łatwa i szybka wymiana 

papieru, brak konieczności wymiany kopii paragonu  
• Rolka papieru do 30 mb (możliwość wydrukowania ok. 300 

paragonów) 
• Zaawansowany system oszczędzania papieru (brak 

niezadrukowanego papieru pomiędzy paragonami, zagęszczanie 
wydruku przy krótszych nazwach, raportach itp.)  

DANE TECHNICZNE 
TYP kasa fiskalna przenośna z elektroniczną kopią 
PARAMETRY URZĄDZENIA 
liczba - towarów 3 000 
liczba - stawek PTU 7 
rabaty/narzuty - tak 
nazwa towaru 18 znaków 
KLAWIATURA 
rodzaj - alfanumeryczna, switchowa, zabezpieczająca przed zalaniem 
liczba klawiszy 23 w tym 4 funkcyjne 
klawisze szybkiej sprzedaży 4 + 10 w trybie "szybka sprzedaż" 
 
 

WYŚWIETLACZE 
klient/kasjer alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 
znaków 
ZŁĄCZA 
złącza komunikacyjne 1 x RS232, 1 x USB 
współpraca z urządzeniami komputer, czytnik, waga, modem, terminal 
EFT, moduł Bluetooth 
ZASILANIE 
z sieci 230 V, zasilacz zewnętrzny 
awaryjne wbudowany akumulator 7.2V, 2Ah 
GABARYTY 
szerokość/wysokość/głębokość 94 x 58 x 229 mm 
waga 0,65 kg 

Opis: 
Nowoczesna kasa fiskalna przeznaczona do pracy przy świadczeniu wszelkich usług 

prawniczych: w kancelariach, w sądzie itp. Jest to jedna z najmniejszych na rynku i jedyna kasa 
przenośna posiadająca homologację MF realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym 
nośniku danych, wg wytycznych Rozporządzenia MF z dnia 28 listopada 2008 r. Najważniejszą zaletą 
kasy fiskalnej NANO E są jej gabaryty, kształt, wyjątkowa poręczność konstrukcji i bardzo wydajne 
zasilanie akumulatorowe. Niezwykle zgrabne i lekkie urządzenie kryje w sobie jednak nowoczesne 
rozwiązania techniczne, gwarantujące jej funkcjonalność i niezawodność. Wśród funkcji użytkowych 
kasy znajduje się m. in. coraz częściej poszukiwana funkcja obsługi waluty EURO. 

Kasa może komunikować się z komputerem poprzez nowoczesne złącze USB lub tradycyjne 
RS232 za pomocą najbardziej popularnego protokołu komunikacyjnego w Polsce. Dodatkowo do kasy 
można podłączyć terminal płatniczy lub pinpad. Nazwa usług drukowanych na paragonie może mieć do 
18 znaków alfanumerycznych. Oprócz samych nazw usług można wydrukować dodatkowy opis 
wykonanej usługi. 

W spodzie kasy zaprojektowano specjalne miejsce z dostępnym wewnętrznym złączem 
komunikacyjnym na zamontowanie dodatkowego modułu bluetooth do bezprzewodowej 
komunikacji kasy z komputerem (tak, jak komunikują się telefony komórkowe między sobą lub 
komputerem). Po jego zainstalowaniu można korzystać z przenośnej pracy kasy komunikując się z 
komputerem bez dodatkowych przewodów połączeniowych. 

Bardzo ważne w urządzeniu przenośnym jest jego zasilanie akumulatorowe. W kasie NANO  
E  zostało to specjalnie zaprojektowane tak, aby mogła bez zasilania zewnętrznego wydrukować nawet 
2,5 tysiąca paragonów 30-to liniowych, co pozwala nawet na kilkudniową pracę bez zasilania 
zewnętrznego. 
 
GRATIS: 
papier do drukarki na start 
 

*Cena na terenie miasta Krakowa. Przy instalacji kasy po za Krakowem należy doliczyć koszt dojazdu 
1zł za kilometr. 
 



 

Kasa Fiskalna Mała Plus E  
+ Fiskalizacja 

cena 1440 zł netto* 
Możliwość uzyskaniu 90% zwrotu z US 

( Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008, mogą Państwo uzyskać 90% zwrotu z US (nie więcej niż 700 zł) 
z tytułu zakupu pierwszego urządzenia rejestrującego.) 

Cechy wyróżniające kasy MAŁA PLUS: 
• Elektroniczna kopia paragonu - zapis na karcie SD 
• Baza towarów: 3 000 towarów  
• Dwa kody dla każdego towaru (kod porządkowy oraz kod 
kreskowy)  

• 8 form płatności  
• Obsługa Euro  
• Wyszukiwanie towaru po nazwie i możliwość wyboru 
towaru z definiowalnych list  

• Bardzo łatwy sposób wymiany papieru 
• Brak drugiej rolki papierowej oraz nawijacza kopii 
• Szybki wydruk (10 linii tekstu na sekundę)  
• Bardzo wydajny akumulator wewnętrzny 
• Zaawansowany system zarządzania energią   

DANE TECHNICZNE 
TYP -kasa fiskalna jednostanowiskowa prosta 
PARAMETRY URZĄDZENIA 
liczba towarów - 3 000 
liczba kodów dowiązanych -brak 
liczba stawek PTU - 7 
liczba grup towarowych - 42 
rabaty/narzuty - tak, kwotowe, procentowe, na pozycje, na paragon 
nazwa towaru - 18 znaków 
KLAWIATURA 
rodzaj - alfanumeryczna 
liczba klawiszy - 19 
klawisze szybkiej sprzedaży - brak 

WYŚWIETLACZE 
klient/kasjer - LCD 2 x 16 znaków, podświetlany, niebieski 
ZŁĄCZA 
złącza komunikacyjne - 2 x RS232 
współpraca z urządzeniami - komputer, skaner, modem 
ZASILANIE 
z sieci - zasilacz zewnętrzny 230V / 9V, 700mA 
awaryjne - akumulator 6V, 3Ah 
GABARYTY 
szerokość/wysokość/głębokość - 194 x 105 x 215 mm 
waga - 1,5 kg 

 
Opis: 

Kasa fiskalna MAŁA PLUS E - to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów 
posiadająca elektroniczną kopię paragonu. Nowoczesne wzornictwo, sprawdzona, poparta wieloletnim 
doświadczeniem ergonomia, oraz najwyższa jakość zastosowanych podzespołów sprawią, że zarówno 
początkujący jak i wieloletni użytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie można 
wymagać od urządzeń fiskalnych. Dzięki niewielkim wymiarom kasa nie zabierze dużo miejsca na – 
często ograniczonej – powierzchni stanowiska sprzedaży. Funkcjonalność elektronicznej kopii znacznie 
zmniejsza zużycie papieru, usprawnia obsługę (wymiana papieru) oraz pozwala na bezpieczne 
przechowywanie danych. 

Kasa współpracuje z komputerem, pozwala na podłączenie czytnika kodów kreskowych, 
elektronicznej wagi kalkulacyjnej czy terminala płatniczego. Steruje szufladą na pieniądze. 
W kasie MAŁA PLUS E zastosowano czytelne wyświetlacze dla kasjera oraz dla klienta (w kolorze 
niebieskim) oraz intuicyjną klawiaturę, bardzo ułatwiającą codzienną pracę obsługującym. 

Jest to pierwsza w Polsce kasa fiskalna dedykowana do małych punktów handlowych 
realizująca zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych, zgodnie z wytycznymi 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. Zastosowanie elektronicznej kopii 
paragonu znacznie obniża koszty eksploatacji urządzenia, paragony drukowane są na jednym, 
szerokim papierze bez równoczesnego zadrukowywania drugiej rolki papieru kopią. Rolki kopii 
wydruków użytkownik musiał przechowywać przez kilka lat, co zajmuje sporo miejsca a czytelność 
rolek po kilku miesiącach była znikoma. W tej kasie kopia wydruku zapisywana jest w sposób 
elektroniczny na niewielkiej karcie SD (jak w aparatach fotograficznych). 
 
GRATIS: 
papier do drukarki na start 
 

*Cena na terenie miasta Krakowa. Przy instalacji kasy po za Krakowem należy doliczyć koszt dojazdu 
1zł za kilometr. 
 
 
 



 
 

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące oferty: 
 

1. FISKALIZACJA - proces wprowadzenia Kasy Fiskalnej w trybie ewidencji sprzedaży. W zakres 

działań tej usługi wchodzą ponadto następujące czynności: 

- sprawdzenie poprawności działania Kasy Fiskalnej po otrzymaniu od producenta 

- Programowanie Kasy Fiskalnej odpowiednimi parametrami (nagłówek, stawki VAT, towary PLU itp.) 

- Instalacja w miejscu użytkownika Kasy Fiskalnej 

- Fiskalizacja Kasy Fiskalnej 

- prace administracyjno-biurowe (wypełnienie książki serwisowej Kasy, zgłoszenie do Urzędu 

Skarbowego, wypisanie protokołu instalacji, rejestracja urządzenia u Producenta, prowadzenie bieżącej 

ewidencji wszelkiej dokumentacji Kasy oraz archiwizacja dokumentacji) 

 

2. Podane ceny Kasy i Fiskalizacji są obowiązujące na terenie miasta Krakowa. Przy obsłudze i 

instalacji po za Miastem Krakowem, należy do ceny doliczyć koszty dojazdu w wysokości 1 zł netto za 

kilometr. 

 

3. Istnieje możliwość rozszerzenia gwarancji na pamięć fiskalną Kasy do 5 lat - po upływie zwykłego 

okresu gwarancyjnego (12 miesięcy) koszty naprawy tego modułu sięgają kilkuset złotych. 

 

4. Przy realizacji zamówienia pobierany jest zadatek w wysokości 30% ceny. 

 

5. Przy jednorazowym zakupie minimum 10 Kas Bursztyn i Szafir, cena jednostkowa jest niższa o 50 

zł. 

 


