
Capacidade: 15/30Kg 5/10g
2 visualizadores gráficos (comprador/vendedor) LCD retroiluminados de grande visibilidade
Teclado: 72 Teclas
Teclado adicional com 120 teclas diretas
10 Vendedores - Taras manuais e programáveis
5 Departamentos - 150 PLUs diretos p/ departamento, 4000 Códigos de artigos
Ligação em rede (até 16 balanças através de RS485)
Comunicação com PC
Impressora para Etiquetas e Ticket (papel normal e autocolante)
Impressão de Logotipo
Programação das Etiquetas por PC
Publicidade no Display
Impressão até 10 tipos de etiquetas e códigos de barras diferentes
Configurações variáveis para ticket
Ligação a gaveta de dinheiro - Ligação a scanner, Ligação a plataforma externa
Ligação direta aos principais POS existentes no mercado
Balança Fiscal – memorização e impressão detalhada dos dados relativos a todas as vendas
(modo de trabalho similar ao de uma registadora)
LISTAGENS:
Artigos, teclas diretas, totais vendas, totais secção, totais horários, totais IVA,Fiscais
Ethernet

Balança modelo: BM3 Jumbo

Opções:
Bateria 90,00€
Etiquetadora 225,00€
2 impressoras talão e etiqueta 350,00€
Ethernet 155,00€
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