
Capacidade: 15kg divisão 5g  Impressora térmica (papel ou etiquetas) 5 vend. Diretos
Frente monitor TFT 12,1” Touch Screen, de tecnologia capacitiva projetada. Trás monitor TFT 12,1 Processador
ARM de última geração, 1Ghz (Corte-A9 XPCore), RAM 512Mb DDR3. 4Gb de armazenamento Flash e MMC.
Software  ETPos 5
Ligação directa e gestão de rede de balanças e scanners
Actualização de preços/margens etc.. sem necessidade de back - office
Execução cópias segurança,  actualização/recuperação dados diretamente por USB
Fácil instalação e configuração. Compacto, robusto e  totalmente em Inox
Armazenamento de dados em memória flash
Não necessita de teclado para ser configurado
Interface gráfico atractivo, intuitivo e de simples operação
RS-232 (DC),portas USB, Bluetooth 4.0 / BLE
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n + 2 placas de rede 10/100MB
Emissão de qualquer documento para clientes ou fornecedores
(Fatura Simplificada, facturas, guias de transporte, encomendas, compras, etc)
Contas correntes de cliente e fornecedores
Mapas por artigos, famílias, IVAs, clientes e operadores
Gráficos mensais, diários e horários, máquina de calcular com emissão de ticket
Criação automática de códigos de artigo e famílias
Artigos com 4 preços, Associação de imagens a famílias e artigos
Gestão de stocks. Gestão de caixas por sessão, varias formas de pagamento
Visualização de todas as notas e moedas ao registar
Atribuição de descontos em % ou valor
Contagem de dinheiro, confirmação de caixa
Impressão de pedidos até 10 secções em 8 periféricos
Permite interligação de balanças balcão, balanças check - out e impressoras
Permite ligação em rede TCP/IP até 255 postos.
Construção em inox.

Balança modelo: BM5 XS Suspensão

Opções:
Scanner incorporado 155,00€
Leitor de cartões RFID 155,00€
Wi-Fi 155,00€
Prato plano 274x374 mm 40,00€
Prato Italiano 330x287x50 mm 75,00€
Modulo etiquetagem ETPos 545,00€

www.jp-balancas.com
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