
 

  

 Váha DIGI SM 5300 
 

 Obchodní váha s tiskem Linerless 
 

  Přínosy pro vás:  

 Propracovaná obchodní váha s jedinečnou technologií 
Linerless tisku vhodná zejména do řeznictví, uzenin, lahůdek, 
prodejen s ovocem a zeleninou 

 Váhu nabízíme ve variantách se sloupkem nebo bez sloupku. 

 Šetří vaše náklady a navíc je šetrná k životnímu prostředí  

 Podpora tisku nekonečné etikety (LinerLess) – proměnná 
délka etikety v závislosti na množství informací o produktu 

 Snižuje náklady na spotřební materiál – úspora až 30 % 
v porovnání s klasickými etiketami 

 Další výhodou je možnost provozu v účtenkovém nebo 
etiketovacím provozu.   

 Prodloužená životnost tiskové hlavy 

 Marketingové výhody: 

 Kromě základních informací o produktu lze na váze vytisknout 
logo, obrázek nebo reklamní text, který lze použít 
k marketingovým účelům (až 87 datových položek) 

 Interaktivní zákaznický TFT displej – zobrazení fotek a 
informací o zboží, marketingová podpora obchodu (videa, 
informace o slevách), reklama 

 Automatický střihač – snadná manipulace s etiketou / 
účtenkou 

 Intuitivní ovládání pomocí multifunkční programovatelné 
klávesnice a dotykového operátorského displeje  

 Možnost diagnostiky na dálku, správa dat 

 Snadné získávání dat z více vah 

 Podpora funkce elektronických cenovek a etiket 

 Podpora funkce „systému fronty“ 
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Technické parametry: 
 

 

 Displej zákaznický: 7“ TFT (12,1“ TFT option) 

 Displej operátorský: 7“ TFT touch 

 Klávesnice: 23 alfanumerických kláves, 

28 programovatelných kláves 

 Váživost / dílek: váživost 6/15 kg, dílek e=2/5 g 

 Provoz. teplota/ vlhkost: -10 až + 40 °C / max. 85 % 

 Tiskárna: termo s automatickým střihačem 

a funkcí LinerLess (nekonečná etiketa) 

 Šíře etikety / účtenky: 60 mm / 60 mm 

 Rychlost tisku: 110 mm/s 

 Paměť: 1 GB, SD Card: 8GB 

 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: Ethernet 10/100 Base T, 4 x USB (2.0), 

USB WLan AP – 3001G 

 Možnost Wifi modulu 
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