
PC- Baseret Delikatessevægt

EFFEKTIV
MIL JØVENLIG
ØKONOMISK 

Digi SM-5300

Digi SM-5300 er en flot, innovativ delikatessevægt med en række smarte funktioner, der 
både reducerer udgifter, sparer arbejdstid og skaber mersalg.



Interaktiv kundeskærm
SM-5300 leveres med en 7” WVGA-kundeskærm, der viser  
nyttige oplysninger til dine kunder.

•   Mersalg
•   Krydssalg
•   Opskrifter 

Vægtstyringsapplikation
Vores skræddersyede applikation gør det nemt at styre PLU 
og programmering af tast fra central PC. Oplysninger som 
etiketdesign, listestyring og produktinformation kan håndteres 
nemt fra kontoret. 
 

 
 

InfoTag elektronisk skiltning
Salgsfremmende meddelelser, produktinformation 
og priser kan vises på InfoTag med nem tilslutning 
til SM-5300 via en trådløs basestation.

•   Trådløs opdatering 
•   Minimum manuel håndtering
•   Prisintegritet

 

Salgstræning og produktinformation
Supporter salgspersonalets arbejde vha. reklamer, krydssalg, 
salgstræning og produktinformation til kunderne.

Optimer dit salg ved at forbedre din service. 
 

Vægt-/prismærkningsanlæg med  
ECR-funktion
•   Print af kvittering 
•   Niveau-opdelt rabat
•   Flex-tast 
•   Optager mindre skrankeplads end konventionelle systemer 
 

Sporbarhed, sikkerhed og 
netværksoptimering
Sikring mod uautoriseret manipulation og adgang ved hjælp af 
funktioner som:

•   Revisionsspor
•   Dato- og tidsstempel
•   Prisstyringsslås 
•   Adgangskode  
•   Trådløs netværkssikkerhed (WPA/WEP/LEAP)

De understøttede netværksgrænseflader giver mulighed for  
tilslutning via:

•   Ethernet 10/100 Baseret T (TCP/IP)

•   Trådløst LAN IEEE.802.11 a / b / g / n

 
 

Linerless print – ingen bagpapir
SM-5300 anvender linerless mærkning uden bagpapir med  
indbygget autoskærer, der gør det muligt at printe etiketter  
i variable længder fra en enkelt etiketrulle.

•   Attraktiv etiket
•   Reducerer etiketomkostninger
•   Reducerer logistikomkostninger

Økonomisk, effektiv  
og miljøvenlig
Uden bagpapir øges antal  
printede etiketter pr. rulle  
markant. Oppetiden forlænges,  
da der kun vil være få afbrud til  
skift af etiketrulle i forbindelse  
med etikeudskiftning.

•   Reducerer etiketspild
•   Miljøvenlig
•   Øger driftseffektiviteten

 
 

Integreret køsystem
Det integrerede køsystem giver kunderne mulighed for at 
fortsætte med at handle, mens de venter på, at det bliver 
deres tur - det reducerer kundefrafald og øger salget.

•   DIGI Q-Alert-applikation
•   Køfunktion for flere afdelinger
•   Brugertilpasset kø-/afhentningsbillet

Verdens første delikatessevægt 
med autoskærer
Verdens første vægt-/prismærkningsanlæg med indbygget 
autoskærer sikrer en jævn afskæring selv efter langvarig brug.

NF-02: Hurtigt login for 
ekspedientbetjening
Med nærfelt-identifikationsfunktionen (NF-02) elimineres den 
kedelige proces med manuel indtastning af ekspedientens 
adgangskode. Vægten registrerer NF-02-mærket og registrerer 
automatisk ekspedienten.

•   Hurtig betjening
•   Reducerer fejl
•  Automatisk ekspedientregistrering

Nemt skift af etiket- og bonrullerKøprinter TVP-1500QV2 og 15” Touch-screen

7” WVGA-kundeskærm

•   Kampagne 
•   Reklame

e.LABEL Hi-Touch Størrelse: 
77 x 12 x 62 mm
•   Trådløse fjernbetjeningstaster 
•   3-trinsbetjening 
•   Reducerer fejl 

•   Skærm med høj kontrast 
•   IP-67
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Tekniske specifikationer
Kapacitet

Enkelt

Interval

Kapacitet

Multiinterval

Model

Dimension  

Operatør             7´́  WVGA med touch

Skærm                  19´́  TFT SAGA

Kundeskærm    7´́  WVGA

Skærmopløsning

Antal taster

Type

Rullediameter

Papirbredde

Printlængde

Printhastighed

Printopløsning

Strømkilde

Driftstemperatur

Fugtighed

Standardgrænseflade

Nettovægt

Instillinger

Fabriksindstilling

Max 6 kg

e = 2 g

e = 1 g

Max. 3/6 kg

e = !/2 g

Max. 15 kg

e = 5 g

e = 2 g

Max. 6/15 kg 

e = 2/5 g

1/3000

1/6000

 

1/3000

SM-5300P (stang)

360 (B) x 500 (D) x 542 (H)

X

X

11,5 kg

SM-5300B (bænk)

360 (B) x 472 (D) x 136 (H)

X

X

10,5 kg

SM-5300SSP (19´ selvbetj.)

442 (B) x 480 (D) x 757 (H)

X

17 kg

SM-5300EV (forhøjet)

360 (B) x 438 (D) x 550 (H)

X

X

              1/3000 og 1/6000

12,5 kg

SM-5300H (hængende)

359 (B) x 369 (D) x 883(H)

X

X

14 kg

28 forvalgstaster / 23 alfanumeriske funktionstaster

Med bagpapir

125 mm (max.)

56 mm

240 mm (max.)

100-120 mm/sekund*

200 dpi

Uden bagpapir

105 mm (max.)

56 mm

240 mm (max.)

100  mm/sekund*

200 dpi

AC 100/110 eller 220/230/240 volt (50/60 Hz) Fabriksindstilling

-10° C til + 40° C

15% til 85 % RF

Ethernet 10/100 base T, 4 x USB 2.0 vært

USB WLAN IEEE 802. 11 a / b / g/ n

Printer uden bagpapir og autoskærer


