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-Display LCD retroiluminado;
-Eletrónica com processador ARM;
-Faz fatura simpli�cada; 
-RS232 / Ethernet;

-Alcance/precisão: 15kg/5gr; 30Kgr/10gr.
-Solução de qualidade a um preço competitivo.
-Potente hardware de microprocessadores que 
 permite comunicações TCP/IP.
-Baixo custo de manutenção.

mod. 20V10

mod. 22V10

mod. 10RL

mod. 20RL

Ticket ou etiqueta 
com ou sem coluna 

ou de suspensão
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JÚPITER

Especi�cações

Com Ticket/duplo corpo (mod. 20V10); Com ticket/suspensão (mod. 22V10); Com 
etiqueta/sem coluna (mod. 10RL); Com etiqueta/com coluna (mod. 20RL)

Display LCD de alto contraste retroiluminado, de grande visibilidade, duas linhas,  uma de 
função peso-preço-quantidade e outra alfanumérica de 16 dígitos e 14 segmentos.

Teclado de 66 ou 98 teclas (segundo modelo) com teclas diretas para impressão,
supressão de totais, programação, etc. Possibilidade de programação de 10 teclas 

Programação de dados de recepção de vendas mediante PC com software Hydra +.

Interconexão de até 10 equipamentos via Ethernet com 10 vendedores ativos.

Inclui taxa de primeira veri�cação

Atualização de software via Ethernet e R-232.

Alcance/precisão: 15kg/5gr; 30Kgr/10gr.  (balanças de suspensão: 15kg/5gr.)

Armazenamento de até 10.000 tickets. 20.000 linhas.

Impressão grá�ca, velocidade programável entre 80-140 mm/sg, impressão de logótipos, 
mais de 80 tipos de letra, códigos de barras EAN 13, EAN 128, Code 128, etiquetas 
con�guráveis em tamanho e disposição de campos com a possibilidade de impressão 
sobre etiquetas autoadesivas ou sobre papel contínuo adesivo.

Faz fatura simpli�cada.

Dados programáveis por PLU: Preço de artigo, descrição do produto com 1025 caracteres,  
famílias, etc..

Ligação a scanner e gaveta de dinheiro.
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Modo �scal

Guarda cópia de cada um dos tickets emitidos,
permitindo impressão e carregamento de todos eles, 
assim como uma lista dos mesmos, mantendo 
sempre enumeração consecutiva dentro do mesmo 
período.

Entrada de existências iniciais, registo de vendas 
deduzidas do stocks por PLU, funções de pedido e 
inventário. Funcionalidades possíveis para um controlo 
exaustivo do negócio.

Funcionalidade

Todos os modos de trabalho estão incluídos no mesmo 
no mesmo equipamento, ou seja, é possível trabalhar 
em modo de venda, autoserviço, entre outros. Tudo é 
con�gurável.

Gestão de stocks

A gama  de  balanças  Júpiter combina  um  desenho  atrativo  e  funcional  com  um  potente  hardware  de
microprocessadores  de  última  geração  que  permite  comunicações TCP/IP  sólidas  e  estáveis entre todos
os  equipamentos  ligados  em  rede.     Esta  balança  está  preparada  para  responder  às  necessidades  dos 
negócios  de  retalho  de pequena e  média dimensão,  resultando  numa  solução de qualidade  a um preço 
mais rentável.  Tudo isto, sem perder sem perder funcionalidades nem renunciar ao controlo do negócio.


