DIGI SM 120 LL
Váhy a vážící systémy DIGI

Váha DIGI SM 120 LL
Obchodní váha s tiskem linerless
Přínosy pro vás:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vhodná do prodejen, kde je potřeba označovat zboží, a tím urychlit prodej, např. prodejny
potravin, řeznictví, železářství, ...
Podpora tisku nekonečné etikety – proměnná délka etikety v závislosti
na množství informací o produktu
Snižuje náklady na spotřební materiál, úspora až 30 % v porovnání
s klasickými etiketami
Šetří životní prostředí
Umí vytisknout na etiketu až 87 datových položek
Mimo základních informací o produktu lze na váze vytisknout
logo, obrázek nebo reklamní text, který lze použít k marketingovým účelům
Automatický střihač – snadná manipulace s etiketou
Prodloužená životnost tiskové hlavy
Váha podporuje začlenění do cloudu – periodické provádění aktualizace
prodejních dat ze serveru a minimalizace nároků na vybavení vlastní
prodejny (nutné jen vlastní připojení k internetu) – máte o starost méně
Snadné získávání dat z více vah
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Technické parametry:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Alfanumerický podsvícený LCD displej
Váživost / dílek: váživost 6/15 kg, dílek e=2/5 g
Provoz. teplota / vlhkost: -10 až + 40 °C / max. 85 %
Šíře etikety / účtenky: 60 mm / 62 mm
Rychlost tisku: 110 mm/s
Paměť: 2 MB, rozšiřitelné na 8 MB
Počet programovatelných kláves: 56
Informace na etiketě: hmotnost, jednotková a
celková cena, název a složení zboží, datum balení,
užití, čárový kód, logo, obrázky (až 9 obrázků na
jedné etiketě) a další
Funkce: tára, nulování, možnost automatického
vypnutí
Komunikace: RS 232, Ethernet
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