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Os micro terminais ELGIN são equipamentos concebidos 
exclusivamente para automação comercial e estão no 
topo em relação a desempenho e versatilidade, podendo 
ainda trabalhar interligado a um PC. 
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MICROTERMINAL NEWERA E1 TCP/IP 



MICROTERMINAL NEWERA E1 ELGIN

Os microterminais ELGIN são equipamentos concebidos exclusivamente para automação comercial e 

estão no topo em relação a desempenho e versatilidade, podendo ainda trabalhar interligado a um PC.

Ideal para

          Supermercados, Padarias, Lanchonetes e Fast foods

          Postos de gasolina

          Pequenos e médios comércios em geral

Vantagens

          Rede TCP/IP e conexão com vários periféricos

          Fácil manuseio

          Ocupa espaço reduzido no caixa

Software

          10.000 itens PLUs

          20 operadores de caixa/usuários com controle de acesso

          99 departamentos

          44 teclas, sendo 26 programáveis

          Gera os arquivos para Sintegra e permite extração / 
          Ato Cotepe através do ELGIN Storage

          Possui funções de atalho para vendas (Venda Rápida)

          Para postos de gasolina, possui funcionalidade de 
          venda de produtos litrados e identifica veículo

          Possibilita utilizar leitor de código de barras e etiqueta 
          produtos pesados

          Fácil navegação para todas as funções e operações

          Comunicação com software servidor via Ethernet (TCP/IP)

          15 situações tributárias incluindo F, I, N, FS, IS, NS

          Leitura X,  Leitura de memória fiscal e Leitura de MFD

          Redução Z

          Consulta, Desconto, Acréscimo de item e subtotal

          Cancelamento de item, cupom em emissão e 
          cupom anterior

          Identificação do CNPJ do consumidor

          Controla o valor de venda por operação e por meio de 
          pagamento e emite relatórios de venda por segmento

          Fundo de caixa e sangria

          Interface com balança serial

Hardware

          Microprocessador ZILOG e Z80L92

          Memória Flash de 1 MB

          Memória RAM de 1 MB expansível até 4 MB

          Relógio de tempo real

          Interface de comunicação:

                    4 seriais RS232
                    1 rede ethernet TCP/IP

          Sistema de retenção de dados e relógio em até 5 anos

          Umidade relativa de 20% a 80% sem condensação

          Plataforma aberta para desenvolvimento

          LOGS de venda on-line para retaguarda

          Software para carga de produtos gratuíto

          Temperatura de operação de 0º C a 50º C

          Potência de 3 Watts

          Dimensões: L282mm X C370mm X A135mm

          Pesa somente 1 kg.

          Teclado matricial de 44 teclas

          Display LCD 2x40 com back light

          Fonte interna de 85 a 256 VCA Automático

          Frequência de operação de 48 Mhz
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