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CARACTERÍSTICAS:                               
• Balança peso-preço-valor a pagar. 
• Aprobação CE de modelo com verificação de serie.
• Carcasa em ABS.
• Prato em aço inoxidável.
• Dimensões do prato: 365x235 mm.
• Coluna com ecrã de ambos os lados.
• Coluna em alumínio pintado e base em ABS.
• Ecrãs individuais para o peso total, preço unitario, preço total e tara.
• Totaliza vendas até 3 vendedores.
• 56 teclas de preço direto e 99 PLU adicionais.
• Dispõe de tecla Ç.
• Bateria interna recarregável de 6V. Até 200 horas de duração

(e 12 horas de carga).
• Alimentação  da rede com adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
• Temperatura de funcionamento: -10ºC +40ºC.

• Saida RS232.
• Menú configurável independente: para cálculo de cambio (activo/desactivo)

e abertura de caixa automática na operação (activo/desactivo).
• Impressora incorporada. Papel de 57 mm de largura e Ø51 mm.
• Tíquete configurável alfanuméricamente.
• Cabeceria de quatro línhas e pé de uma línha.
• Identificação de número de tíquete e número de serie para cumprir com a norma

atual de factura simplificada.
• Formatos de impressão de relatório:

- Vendas por tipo: PLU’s, peças, kilogramas. Com sumatório total e informação de
valor de IVA total.

- Amostra línha a línha todas as operações realizadas. Incluie subtotal e total
(não há descrição de IVA).

- Imprseso com descrição de IVA.
- Relatórios de vendas de PLU’s:

- Normal: Operações realizadas com data e hora.
- Resumido: Operações realizadas.
- Período do relatório de vendas selecionável (días inteiros) cabeceira.

• Idiomas de impressão: Espanhol, Francês, Inglês, Português e Italiano.

FUNÇÕES:                               
• Acumulação
• Totaliza vendas até 

3 vendedores

Amostra de tíquete                                                                                                                 Dimenções (mm)

Código # Capacidade 
(kg)

Divisão 
(g)

Dimensões do prato  
(mm)                                                                                             

Dimenções 
embalagem(mm)                                                                                               

Peso

260474 6/15 2/5 365x235 255x525x465 9
260473 15/30 5/10 365x235 255x525x465 9

270417 Prato per pesar fruta
910020 Caixa moedas 330A Plástica    
910094 Caixa moedas 410 Metálica       
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Acessórios
Código # Descrição acessórios

embalagem(kg)


