
Innovativ PC-baseret  
delikatessevægt  

NØJAGTIGE  
PRISER

SMART KØSYSTEM
LINERLESS  

PRINT

Digi SM-5500G  

SM-5500G er den stærke butksvægt der både skaber mersalg, reducerer forbruget af 
etiketter, sikrer nøjagtige priser og produktoplysninger og sparer arbejdstid.



Grå-tone print
Med print i grå toner kan man give etiketterne et mere  
spændende layout ved brug af kunstneriske grafiske 
effekter. Vare-brandet kan fremhæves ved print af vand- 
mærker og medvirke til øget salg. 
 

Transparent etiketter
Transparente etiketter skaber et eksklusivt minimalistisk 
udtryk og gør det samtidig muligt for kunden at kunne se  
varen tydeligere. Giv kunden den samme vareinformation  
på en mere spændende måde.

3-farvet print – unikke printmuligheder
Print med 3 farver i høj kvalitet skaber en flot, iøjne- 
faldende etiket, som fanger kunderne opmærksomhed.   

NF-02: quick login for ekspedienten
Med NærFelt identifikationsfunktionen elimineres den 
kedelige proces med manuel indtastning af ekspedientens 
adgangskode. Vægten registrerer NF-02 tag’en og registrerer 
automatisk ekspedienten.

•  Hurtig betjening
•  Automatisk registrering af ekspedient 
•  Reducerer fejl
•  Log på ekspedientbetjening

DIGI Vægt Management Software 
Oplysninger, som f.eks. salgspræstationsdata, indsamles auto-
matisk og gemmes centralt, f.eks. på hovedkontoret.  
Butikschefer kan indstille, diagnosticere og vedligeholde ved  
hjælp af remote betjening.

•  Smart Management 
•  Forhindrer indtastningsfejl
•  Kontroller, opret PLU og  
    diagnosticer hvor som helst  
    og når som helst 
 

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

•  Køfunktion for flere afdelinger
•  Brugertilpasset kø-/afhentningsbillet 

MULTIMEDIE
Skab mersalg eller krydssalg  

med multimediefunktionaliteten  
ved at interface med det  

valgfrie 12.1’’ remote display 
eller kundedisplay.

InfoTag: sikrer nøjagtige priser 
og produktoplysninger
Databaseopdateringer på serveren sendes automatisk til  
InfoTag, hvilket sikrer, at priserne altid er opdateret.
InfoTag viser nøjagtige priser med et flot grafisk design og  
scan-bare stregkoder.

•  Scanningsvenlig stregkode
•  Fleksibel designlayout
•  Lavt energiforbrug
•  Nøjagtig prisinformation
•  ePaper-display med høj opløsning
•  Fungerer også ved lave temperaturer
•  Effektivt interaktivt værktøj til kunder

 

 

e.Label med Hi-Touch: for nem  
PLU-indlæsning
•  Flot ePaper-display med høj opløsning
•  Prisintegritet
•  Produktinformation 
•  Forbedrer produktiviteten
•  Hurtige og nemme PLU-kald
•  IP67-klassificering
•  Driftstemperatur: 0°C til +40°C
•  Dim. b77 x d12 x h62 mm

Saves
Label

30%

Linerless print med autoskærer-
funktion forbedrer produktivitet og  
reducerer nedetid
Linerless print (uden bagpapir) øger antallet af printede  
etiketter pr. rulle markant.
Dette medfører færre etiketrulle-skift samt en reduktion  
af nedetid til skift af etiketrulle.

•  Reducerer transport- og opbevaringsomkostninger  
     for etiketter
•  Minimerer etiketbeholdning
•  Reducerer etiketspild
•  Fleksibelt etiketdesign
•  Sparer penge
•  Miljøvenligt
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detail.scanvaegt.dk

Tekniske specifikationer

Dimensioner


