
Enkel, hurtig og intuitiv 
Vej-Selv vægt
 

Digi SM-5000BS

Digi SM-5000BS er en smart, brugervenlig vej-selv vægt SM-5000 med et intuitivt bruger-interface, 
der guider kunden med billede og lyd.

BRUGERVENLIG 
TRÅDLØS OPDATERING 

NEM BETJENING
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SM-5000 er udviklet specifikt til selvbe- 
tjening, så alle funktionerne er designet til 
at gøre det nemt og hurtigt for kunderne 
at betjene vægten.

De smarte funktioner inkluderer f.eks.: 

•  Intuitiv bruger-interface = nem brug  
•  Billede og lyd guider kunden
•  E-mail varsling, når etiketrulle er tom
•  Høj printhastighed op til 150 mm/sek.
•  Automatisk stk.optælling af PLU-numre,  
    der sælges stykvis
•  2d-scanner (option)

Smart info til kunderne
De flotte og informative info-cards giver 
nem opdatering af varedata ved ændring i 
varekartotek. 

De giver også mange andre fordele som f.eks.:

•  LCD-display med lavt strømforbrug giver 
lang levetid
•  Ekstremt tydeligt display sikrer nem 
    aflæsning for kunderne
•  Frit format af display-design opfylder  

Tekniske specifikationer
Vejekapacitet

Enkelt skala

Dobbelt skala

Dimensioner

Kundedisplay

Display opløsning

CPU

Hukommelse

Etiketstr. 

Etiket-/bonrulle dia.

Papirbredde       

Printhastighed

Strømforsyning

Temperatur-område

Relativ luftfugtighed 

Standard interface 

Egenvægt 

Optioner       

Max 6 kg

e = 2 g

e = 1 g

Max 3/6 kg

e = 1/2 g

b 385 x d 436 x h 618,6 mm

12,1” farve-LCD med touch-screen

1/3.000, 1/6.000 og 1/7.500

iMX31

Fabriksopsætning 256 Mb/512 Mb DDRAM - SD-kort 2 Gb eller SDHC 4 Gb

Max. b 80 x h 240 mm

125 mm

80 mm

Op til 150 mm/sek.

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

-10 til +40oC

15% til 85% RH

RS232C, Ethernet 10/100 base T, USB 2.0

18,9 kg

Max 15 kg/30 lb

e = 5 g/0,01 lb

e = 2 g

Max 6 /15 kg

e = 2/5 g

Max 30 kg

e = 10 g

e = 5 g

Max 15/30 kg

e = 5/10 g

1/3.000

1/6.000 el. 1/7.500

1/3.000

Nem selvbetjening med 
hi-touch
De innovative ”hi-touch” varebrikker motiverer 
kunderne til selvbetjening med den enkle 
fejlfrie funktion til at kalde PLU-nr. – med blot 
ét enkelt tryk.

Hi-touch brikkerne giver flere fordele:
•  Enkel funktion til ”tryk - vej - færdig” giver 
    hurtig ekspedition
•  Kunderne behøver ikke kende PLU-nr.,  
    de skal blot trykke på hi-touch’en
•  Trådløs teknologi gør installation nem

High-Touch Info-cards


