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Zestaw ważąco etykietujący
AXIS BA150K 80x80 A10
drukarka ZEBRA GC420D
Cena brutto

5 300,00 zł

Cena netto

4 308,94 zł

Producent

AXIS wagi elektroniczne

Legalizacja

TAK

Gwarancja

24 miesiące

Dostawa w cenie

TAK

Dostawa

2-3 dni

Opis produktu
Zestaw ważąco etykietujący AXIS BA150K A10 ME03 N/G 150kg 80x80cm + Legalizacja + Drukarka ZEBRA GC420D
W skład zestawu wchodzi:
Waga platformowa AXIS BA150K-A10 Miernik ME03 N/G /Legalizowana/.
Drukarka termiczna etykiet ZEBRA GC420D
Kable przyłączeniowe waga - drukarka, drukarka - PC.
Program Zebra Designer 2 /do projektowania etykiet/.
Polskie instrukcje do wagi jak i drukarki.
Projektowanie programowanie etykiety wzorcowej GRATIS.
Pomoc w późniejszym programowaniu nowych etykiet lub edycji starych
Gwarancji, Faktura VAT
Opis przedmiotu:
Waga platformowa AXIS serii BA przeznaczona jest do szerokiego stosowania w przemyśle i handlu. Ich zasadniczą zaletą jest
estetyczna i bardzo solidna konstrukcja. Waga ta posiada pełny pakiet funkcji specjalnych m.in. liczenie sztuk, sumowanie
serii ważeń, przeliczanie procentowe oraz wyliczanie średniej.

wyświetlacz LCD, obudowa miernika ze stali nierdzewnej - wodoodporna
platforma wagi stal malowana proszkowo - szalka wagi stal nierdzewna
złącze RS232C do komputera lub drukarki
zasilanie bezpośrednie ~230V
Za pomocą klawiatury na wadze możliwe wpisanie jest:
daty przydatności,
kod operatora,
numer partii,
kodu kreskowego towaru /również kodu zmiennego zawierającego masę produktu/,
ceny produktu za kilogram lub gram
Ponadto możliwe jest drukowanie:
logo producenta,
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tary,
bieżącej daty i godziny,
należności,
liczby opakowań,
ilości sztuk w opakowaniu,
sumy mas netto i brutto,
etykiet zbiorczych
nazwa, opis towaru /dowolna długość/.
Mierniki ME-03 przeznaczone są do sterowania zewnętrzną drukarką etykiet z naszej oferty. Za pomocą klawiatury literowocyfrowej możliwe jest wpisanie: daty przydatności, kodu kreskowego towaru, nazwy produktu, ceny, itp. Dane te są
zapamiętywane dla 1000 produktów. Ponadto możliwe jest drukowanie wielu innych informacji np: tary, bieżącej daty i
godziny, należności, liczby opakowań, ilości sztuk w opakowaniu, sumy mas netto i brutto oraz kodu użytkownika. Wydruk
etykiety może odbywać się samoczynnie po zakończeniu ważenia.
Wydruk etykiety może odbywać się samoczynnie po ustabilizowaniu się pomiaru na wadze lub przyciśnięciu klawisza PRINT.

Przykładowa etykieta :

W sprzedaży posiadamy inne zestawy etykietujące. Wagi malowane proszkowo,
nierdzewne, hermetyczne od 1,5kg do 1,5T wagi o wymiarze pomostu od 15cmx25cm do
2mx2m wraz z drukarki etykiet np. ZEBRA biurowymi jak i przemysłowymi.

Zobacz również :
wagi precyzyjne - wagi do zadań specjalnych.
co ile czasu trzeba legalizować wagę ?
czy potrzebna jest waga z legalizacją ?
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jaką wagę sklepową wybrać, podział wag ?

rodzaje systemów sprzedaży, handel detaliczny.
jaką kasę fiskalną wybrać ?

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

