MARTE
Ticket ou etiqueta
Com ou sem coluna

M

-Display LCD retroiluminado;
-Baixo consumo;
-Até 2000 PLU’s nas balanças com etiquetas;
-800 PLU’s com 10 linhas de texto para produtos;

-Alcance/precisão: 15kg/5gr; 30Kgr/10gr;
-Versatilidade nos negócios de ponto de venda.
-Intuitiva e fácil de operar.
-Permite ligação a diversas aplicações.
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A gama de balanças Marte, ajusta-se na perfeição às necessidades do pequeno comércio e
venda ambulante. De baixo consumo energético, as balanças Marte podem funcionar ligadas
à rede elétrica ou com uma bateria interna, sendo, portanto, um equipamento que permite uma
grande autonomia. Esta gama de balanças é ideal para os negócios que precisam de soluções
simples (apenas pesagem) ou de soluções mais completas.

Especificações
Com ticket com/sem coluna (mod. 10V4IC); Com etiqueta com/sem coluna (mod.10V4ILC).
Display LCD de alto contraste retroiluminado, de grande visibilidade.
Com impressora térmica de 60 mm para ticket/etiquetas.
Teclado de interruptor de pressão de 49 teclas , entre as quais 16 PLU’s diretos. 4 vendedores ativos.
Com microprocessador 8031, 800 PLU´s, armazenamento de vendas diárias, acumuladas, formatos de etiqueta, etc.
Programação de dados de recepção de vendas mediante PC com software Hydra +.
Capacidade para armazenar até 2000 PLU´s em balanças com etiquetas.
Interconexão de até 8 equipamentos.
.
Impressão e leitura por meio de scanner e código de barras EAN13.
Alcance/precisão: 15kg/5gr; 30Kgr/10gr.
Dados programáveis por PLU: preço de artigo, descrição de produto com um máximo de 250 carateres tipo PLU; “preço x kg” ou
“preço x 100 gr”, família, tecla direta, tara atribuída, forma de venda.
Alimentador externo adaptador 12Vcc, 500 mA. Bateria interna 6V, 10 A.
Inclui taxa de primeira verificação.
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