
Smart løsning til butikken
Digi SM-5300X Delikatessevægt

SM-5300X er en kompakt PC-baseret delikatessevægt med linerless print og innovative funktioner, der sparer 
arbejdstid, nedbringer etiketforbrug, reducerer madspild og som samtidig kan skabe mersalg i butikken.

SPARER ETIKETTER

NEM EKSPEDITION

ØGET MERSALG



Q-Management: Kø-system
Oprethold social distance med kø-system. Systemet 
reducerer ventetid og giver kunderne info om ventetid 
og dermed en bedre service, som gør, at de forbliver i 
butikken. Systemet fås med konventionelt nr.skærm og 
som system til en enkelt afdeling eller til flere afdelinger. 

•  Minimerer tætte forsamlinger
•  Tilpasset kø- og afhentningsbon
•  Optimerer ventetid vha. systemer til flere afdelinger
•  Supporterer API-integration med 3.parts mobile  
   kø-apps.

Speed ID: Hurtig ekspedient-genkendelse
Speed ID er et automatisk, trådløst identifikationssystem, 
der anvender RFID-teknologi til kontaktløs brugerlogin til 
vægten. Det beskytter samtidig mod uautoriseret brug. 
Systemets berøringsfri funktion begrænser fysisk kontakt 
mellem ekspedienter og bidrager til smittefri arbejds- 
plads.

•  Fås i 2 varianter: tag eller armbånd
•  Indbygget ekspedient-log rapport  
    muliggør kontakt 
   sporing og reducerer svind.

DMC - DIGI Management Console
DIGI Management Console muliggør remote-admini- 
stration af varedata og etiketdesign i realtid. Vægt 
og printerstatus kan overvåges med et hurtigt kik på 
vægtens dashboard-oversigt. Denne cloud-baserede 
funktion giver også remote-adgang til salgsrapporter og 
andre remote services som netværkskonfiguration og 
softwareopdateringer.

•  Fjernbetjening eliminerer unødvendig fysisk betjening
•  Reducerer nedetid og øger produktivitet. 
   

InfoTag: Korrekte priser
InfoTag sikrer korrekte, rettidige priser og tilbud vha. 
trådløs opdatering af de elektroniske hyldeskilte. 
Systemets QR-kode og NFC Near Field Communication- 
funktion gør produktinformation let tilgængelig for 
kunder via deres mobile enheder.

•  Sikrer social afstand med remote pris-opdatering
•  Eksponerer produkt og forenkler ordreplukning med     
    LED-flash indikator 
•  Fås også til brug i frostmiljø.

e.Label med Hi-Touch 
e.Label kombinerer en high-definition e-Paper-skærm 
med den tryk-aktiverede Hi-Touch-funktion, som giver 
optimal læsbarhed og hurtig PLU-opkald. 
e.labels har IP67-tæthedsgrad og er designet til brug i 
våde omgivelser. De er vandtætte og vaskbare, så butik-
ken kan opretholde høj hygiejnestandard.

•  Reducerer fysiske operationer i butikken med remote          
    prisopdatering
•  Hi-Touch giver fejlfri automatisk PLU-opkald og øger 
    effektiviteten 
•  Fås i 3 størrelser: 1,54”, 2,7”, 4,2”. 

Waste Management – reducerer spild
SM-5300X har et Waste Management system, der giver 
præcist overblik over spild ved at registrere varedata 
efter type, kvantum eller årsag samt placering af  
bortskaffelse. 

•  Forbedrer indkøbsplanlægning og indtjening vha. 
   rapporter, der giver overblik 
•  Identificerer varer tæt på udløbsdato, så de kan sættes 
   ned i pris.

Next-Generation Bruger Interface
SM-5300X har et nyt brugerpanel, der gør det nemt 
at betjene skærmen og som kun viser de nødvendige 
funktionstaster. Sammen med den kapacitive berørings-
skærm gør det navigationen hurtig og let for enhver 
bruger.

•  Tab favoritter
•  Swipe-bevægelser 
•  Mode specifikke taster.

Kundedisplay med reklamer
Video-afspilningsfunktion giver en ekstra mulighed 
for at vise salgsfremmende indhold, der kan styrke 
reklame-indsatsen i butikken og øge kundernes  
interesse.

•  Understøtter dynamiske reklamer
•  Stimulerer mersalg. 
   

7” kunde-display til søjle og lav model.

Lilnerless labelling: Reducerer  
etiketforbrug 
Ved linerless print er bagpapiret sparet væk og der er 
dobbelt så mange etiketter på etiketrullen. Det giver 
en bæredygtig løsning, som hjælper til at reducere 
etiket-udgifter og maksimere lagerplads.  

•  Hurtig og nem skift af etiketrulle
•  Fleksibel etiketdesign
•  Skarp og tiltalende etiketlayout.          

Xtreme value Xceptional performance

10.1” kunde-display til elevated vægt og hængevægt.

Bench Pole  Elevated  12,1”  Vej-Selv     19”  Vej-Selv             Hængevægt              

SM-5300 X 
designed to Xcite

crafted to Xcel

     Tag        Armbånd

Xplore new solutions Xtensive Range
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Dimensioner

Model

Dim.

Nettovægt

Ekspedientdisplay

Kundedisplay

Display opløsning

Etiket / Bon

Strømforsyning

Temperatur-område

Luftfugtighed

Standard interface

Optioner

Fabriksoptioner

SM-5300 B

Bench

360 x 472 x 143

10,7 kg

SM-5300 P

Pole

360 x 500 x 542

11,7 kg

SM-5300 EV

Elevated

360 x 510 x 574

13,2 kg

SM-5300 SSP

12,1” Vej-Selv

360 x 481 x 637

13,3 kg

SM-5300 SSP

19” Vej-Selv

442 x 480 x 761 1

7,0 kg

BxDxH mm

10,1”WSVGA med 

capacity touch 

12,1”TFT SVGA med  

touch (800 x 600)

19”TFT SVGA med  

touch (1280 x 1024)

7”WVGA (800 x 480

10,1” WVGA (1024 x 600)

Typer

Rulle diam.

Rulle bredde

Print bredde

Print hastighed

Print opløsning

1/3,000,  1/6,000,  1/7,500

Wireless LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Base Station, e.Label med Hi-Touch, InfoTag, Kø-printer, NF-02, Speed ID & Armbånd

Linerless Printer med Auto-Cutter

Liner Linerless med auto-cutter

Max. 125 mm Max. 95 mm

Max. 73 mm Max. 62 mm

Max. 60 mm Max. 61 mm

Op til 150 mm/sek.* Op til 150 mm/sek.*

300 dpi 300 dpi

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

-10°C til +40°C

15% til 85% RH 

Ethernet 10 / 100 Base T, 4 x USB 2.0, RJ11

* For at nå op på max. printhastighed skal der anvendes high-sensitivity thermo-papir.

SM-5300 H

Hængevægt

400 x 339 x 816

14,0 kg

Tekniske specifikationer

SM-5300 B Bench SM-5300 P Pole SM-5300 EV Elevated

SM-5300 H Hængevægt SM-5300 SSP 12,1” Vej-Selv SM-5300 SSP 19” Vej-Selv


