
Capacidade      Divisões Carga mínima Tara máxima
      15kg    5g         100g      9.995g

Tela HDMI de 15 polegadas. Tela traseira widescreen de 9 polegadas.
Impressora e etiquetadora térmica de alta velocidade e contraste.
Microprocessador ARM V7 de 1,4 Ghz de 4 núcleos
1GB de RAM LPDDR2
Disco microSD de 32 GB
1 porta Ethernet (RJ45).
3 portas USB 2.0
Sistema operacional Linux
Publicidade em carrossel de imagens com controle total de exibição.
Regulamentos europeus de rotulagem (1169/2011).
Multifuncionais: modos de venda, embalagem e autoatendimento.
Códigos de barras: EAN8, EAN13, EAN128, QRCode.
Rede de balanças (até 200 dispositivos usando Net IDs)
14 fornecedores por departamento.
12 famílias na tela e itens ilimitados por família.
Imagens por produto, família, vendedor, etc.
Gerenciamento extensivo de totais de vendas e listagens de dados.
Fatura simplificada (IVAs, clientes, métodos de pagamento, etc.)
Menus de configuração altamente intuitivos, programação.
Logotipos em tickets / etiquetas.
Exportação ficheiro SAFT-PT

Balança modelo: TouchScale 22RLI

Opções:
Tela de cliente 15" 286,00€

www.jp-balancas.com
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