
Kompakt delikatessevægt

KOMPAKT DESIGN 
HIGH-SPEED PRINT

STORT DISPLAY

SM-5100 er en smart, kompakt delikatessevægt, der hurtigt vejer og printer både bon og 
etiketter, så kunder kan ekspederes på kort tid.

Digi SM-5100  



Nemt skift af etiket- og bonruller

Brugervenlig med nemme funktioner
SM-5100 er en enkel, brugervenlig delikatessevægt, som nye 
brugere nemt kan lære at betjene. Vægten har en lang række 
funktioner, som gør det let at ekspedere kunderne og at klare 
alle de daglige opgaver i butikken. SM-5100 er en kost-effektiv 
og brugervenlig vejeløsning til såvel små som store butikker.

Nyttig information til kunderne
Det er nemt og hurtigt at skifte såvel etiketrulle som 
bonrulle på SM-5100 hele fronten på vægten kan nemlig 
vippes ud, hvilket giver ekstrem let adgang.

Kompakt design sparer plads
Butikken kan frit designe indholdet på etiketten og sætte den 
op med oplysninger om ernæringsindhold, sporingsdata etc. 
SM-5100 har et flot og virkelig kompakt design, som gør,  
at vægten kan finde plads hvor som helst, selv på små diske.

Vandtæt tastatur
Tastaturet har en vandtæt membran, som beskytter det  
mod fugt og rengøring og samtidig gør det yderst robust og 
driftsikkert.

SM-5100 - alsidig, smart og kompakt
SM-5100 er en smart, kompakt delikatessevægt, der er designet til at klare alle de mange forskellige 
vægt-prismærkningsopgaverne. Den vejer hurtigt og printer nemt både bon og etiketter, så 
kunderne kan ekspederes hurtigt.

Kompakt design



Stort og tydeligt display
Både kunderne og ekspedienterne kan nemt læse det klare  
alfa-numeriske LCD-display, der har backlight.  
Såvel vare-teksterne som reklamerulletekster vises med store, 
tydelige karakterer, som er nemme at læse. 

 

Justerbart operatørpanel
Vinklen på operatørpanelet med display og tastatur kan nemt 
ændres, så det bliver nemt for ekspedienten både at betjene 
tastatur og se, hvad der står i displayet. 
 

Hurtigere ekspedition
SM-5100 vejer utroligt hurtigt og printer ligeledes etiket/bon  
med høj hastighed. Det gør det muligt for ekspedienten at  
ekspedere kunderne hurtigere.
Der kan også integreres stregkodescanner i vægten, hvilket  
også vil lette ekspedientens arbejde væsentligt.  
 

Effektiv kommunikation og styring
Ved at benytte vægtens standard Ethernet eller RS232  
interface kan der opsættes kommunikation mellem  
vægtene og butikskontrolsystemer.
 
SM-5100 har ”wireless LAN network interface”, så vægtene  
kan sættes op i trådløst netværk i butikken.
Det betyder, at man nemt og fleksibelt kan flytte vægten 
fra et sted til et andet - uden udgifter til at skulle trække  
kabler.
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Tekniske specifikationer
Model

Vejekapacitet

Deling

Antal taster

Dim. bxdxh

Display

Hukommelse

Display opløsning

Papirbredde

Printhastighed

Etiketstr.

Strømforsyning

Temperatur-område

Relativ luftfugtighed

Standard interface

Interface option  

SM-5100B

Max. 3 / 6 kg

e = 1/2 g

32

376 x 445 x 146,6 mm

32 x 202 dot matrix LCD med backlight

(øverste række: 5 x 10 dots/karakter - nederste række: 7 x 12 dots/karakter)

1 Mb (standard) 2 Mb (option)

1/3.000

Max. 60 mm (etiket) - Max. 60 mm (bon)

80 mm/sek. (etiket) - 105 mm/sek. (bon)

Max. BxH 60 x 220 mm

220/230/240V (50/60 Hz)

-10 til +40oC

15% til 85% RH

RS232C, Ethernet, kasseskuffe I/F

Wireless LAN I/F (IEEE 802.11b/g)

SM-5100P

Max 6 /15 kg

e = 2/5 g

56

376 x 445 x 547,8 

SM-5100EV

Max 15/30 kg

e = 5/10 g

56

376 x 384 x 530 

Eksterne dimensioner

SM-5100B

SM-5100P

SM-5100EV
(option)


