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

Balança com tela tatil frontal de 15 "e tela do cliente de 9".
Microprocessador Intel Celeron, RAM DDR III (2 GB), armazenamento SSD.
Comunicação Ethernet.
2 portas USB e RS232 externas.
Sistema Linux Ubuntu.
Dados programáveis ilimitados (artigos, descrições, rastreabilidade, etc.).
Publicidade (imagens, vídeo, listas de reprodução, publicidade cruzada).
Imagens por produto, família, vendedor, publicidade cruzada, etc.
Módulo de faturamento (simplificado e comum).
Gestão de tarifas, preço por seções e sistema de fidelização de clientes.
Gerenciamento extensivo de relatórios de vendas e listagens de dados.
Menus intuitivos e altamente acessíveis. Assistente de instalação.
Pedidos de clientes. Importação / exportação de arquivos (TXT, CSV).
Sistema de gerenciamento de turnos (dispensadores e telas de exibição).
Integração de dispositivos (gavetas inteligentes, turnos, gateways de pagamento, etiquetadora Godex).
Impressora de cartões (preços e clientes).
Códigos barras EAN8, EAN13, EAN128, Code128, ITF14 (C25 Inter), QRCode.
Fatura Simplificada.
Exportação SAFT-PT.

Balança modelo: TouchScale 22RL

Opções:
Tela para cliente 15 " 286,00€

www.jp-balancas.com
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