
Ecrã LCD tátil de tecnologia capacitiva projetada de 15"
Monitor de cliente LCD de 10"
Impressora térmica de 80mm com recarga de papel (drop off).
Etiquetadora Linerless 2"
1 porta USB.
Construção em aço inoxidável.
Processador Freescale i.MX6 2X1GHz (Dual Cortex-A9 MPCore).
Armazenamento Flash 8GB eMMC.
Memória RAM 1GB DDR3.
Fonte de alimentação interna.
2 portas RS-232 (1 para célula de carga).
Ligação a gaveta.
1 porta de rede ethernet 10/100Mbps.
Placa de peso, com possibilidade de troca sem interferir com outros componentes.
Proteção IP54
Interface gráfico intuitivo e de fácil utilização.
Software ETPos 5 Light incluido.
Permite ligação com a 2º plataforma.
Botões de acesso rápido de seleção de etiqueta, pesagem automática ou manual,
balança 1 ou 2, teclado numérico, lote, rastreabilidade e campos fixos.
Plataforma totalmente em aço inoxidável AISI.
Célula de carga com proteção IP 67.

Balança modelo: METQ BM500Etq 15

Opções:
Upgrade ETPos 5 PRO 375,00€
Modulo de etiquetagem 545,00€
Wifi 155,00€
Leitor de cartões RFID 155,00€
Interface para ligação a células digitais 40,00€
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