
Capacidades: 6/15Kh 2/5g. ou 15/30Kg 5/10g.
Estrutura em ABS.
Prato em aço inoxidável.
Dimensões do prato: 365x235 mm.
Coluna com display vendedor/comprador.
Coluna em alumínio.
Display individuais para o peso, preço unitario e preço total.
Totaliza vendas de 1 vendedor.
Display LCD retroiluminado.
28 teclas de preço memorizado direto e 71 PLU indirectos.
Bateria interna recarregável de 6V. Até 200 horas de duração (12 horas de carga).
Alimentação: Transformador AC/DC 240VAC 50Hz.
Temperatura de funcionamento: -10ºC +40ºC.
Abertura automática de gaveta por tecla.
Impressora incorporada. Papel de 57 mm de largura e Ø51 mm.
4 linhas de cabeçalho.
1 linha de rodapé.
Identificação de número de tíquete e número de serie para cumprir com a normativa atual de factura simplificada
Formatos de impressão de relatório:
Vendas por tipo, agrupadas por PLU’s, peças, kilogramos.
Com soma total e informação total de IVA .

Balança modelo: RTI

Opções:
Prato concavo.
Gaveta de dinheiro.
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