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ELZAB Eco Print 10
Cena brutto

2 699,00 zł

Cena netto

2 194,31 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

WET00010

Opis produktu
Opis
Waga ELZAB Eco Print to nowoczesne wzornictwo, atrakcyjny wygląd, zadziwiająca funkcjonalność oraz prostota
programowania i obsługi. Waga jest dedykowana do średnich i dużych placówek handlowych, w których wagi pracują w
rozbudowanych sieciach. Wersja z wyświetlaczem na wysięgniku.

Duża i wygodna klawiatura

Szybka i bezgłośna drukarka termiczna Pióro do czyszczenia głowicy termicznej

Cechy i zalety użytkowe
jasny dwustronny wyświetlacz (2 linie po 22 znaki) zapewnia niezbędne informacje o produkcie (opis produktu, cena
jednostkowa, waga, cena całkowita) i aktualny stan wagi oraz tryb pracy;
duża i czytelna klawiatura z łatwym dostępem do PLU;
możliwość drukowania na różnych rozmiarach etykiet;
interfejs RS232 i Ethernet.
Współpraca z programami sprzedaży, takimi jak: KC Firma, Hipermarket, Small Business, Sklep, PC-Market.
Dane techniczne Obciążenie maksymalne
Dokładność
Ilość PLU
Wyświetlacz
Klawiatura
Drukarka
Prędkość druku
Rozmiar etykiet
Interfejs komunikacyjny
Zasilanie
Wymiary wagi
Wymiary szalki
Masa
Gwarancja

dane techniczne

wygenerowano w programie shopGold

6/15 kg
2 g (zakres 0-6 kg)
5 g (zakres 6-15 kg)
5000 (maks. 22000)
1 x LCD (alfanumeryczny, podświetlany)
18 klawiszy
termiczna (etykiety samoprzylepne lub papier ciągły)
do 100 mm/s
długość od 30 do 120 mm
RS232, Ethernet
sieciowe: ~220V, 50Hz
355(W) x 435(D) x 140(H) mm
350(W) x 310(D) mm
13 kg
12 miesięcy
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6/15 kg
2 g (zakres 0-6 kg)
5 g (zakres 6-15 kg)
5000 (maks. 22000)
1 x LCD (alfanumeryczny,
podświetlany)
18 klawiszy
termiczna (etykiety samoprzylepne lub
papier ciągły)
do 100 mm/s
RS232, Ethernet
sieciowe: ~220V, 50Hz
355(W) x 435(D) x 140(H) mm
350(W) x 310(D) mm
13 kg
12 miesięcy

