
Innovativ og brugervenlig 
Digi SM-5300L Butiksvægt

SM-5300L er en smart, enkelt PC-baseret butiksvægt, der kan anvendes som både butiksvægt i butik og 
salgsvogn og som vej-selv vægt. Vægten har linerless etiketprint og innovative funktioner, der sparer 
arbejdstid, nedbringer omkostninger til etiketforbrug og som kan skabe mersalg.

ØGET MERSALG

HURTIG EKSPEDITION

MINDRE FORBRUG
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Linerless etiketprint med Auto-Cutter
Ved linerless print er bagpapiret sparet væk og der er dobbelt 
så mange etiketter på etiketrullen. Samtidig tilpasses etiket-
længden til den individuelle tekstlængden, så der forbruges 
mindst mulig af etiketrullen. Det giver en økonomisk og  
bæredygtig løsning, som reducerer både udgiften til etiketter 
og sparer tid til etiketrulleskift.  

•  Nemt, hurtigt skift af etiketrulle
•  Stor besparelse af etiketforbrug
•  Reduceret papirspild – miljøvenlig løsning
 
Print af vandmærke 
SM-5300L kan printe dit eget, kreative vandmærke på  
etiketterne og gør dem endnu flottere. Vandmærket kan hjælpe 
til at eksponere dine varer endnu bedre og fange kunderne 
opmærksomhed.

 
 
Reklamer i kundedisplay (option)
Digi SM-5300L fås som option med et 7” TFT WVGA kunde- 
display, hvor du kan  kan vise videoer - det giver en mulighed 
for at vise salgsfremmende opskrifter og reklamer, der kan øge 
kundernes interesse for at købe flere varer og dermed skabe 
mersalg. 
 

Digi SM-5300L er en kompakt, fleksibel vægt, der kan printe både etiketter og kvitteringer/bon – den kan derfor  
anvendes til såvel prisudregning og -mærkning i butik og salgsvogn samt som vej-selv vægt i frugt & grønt afdelingen,  
slik-afdelingen og i gårdbutikken. 
SM-5300L anvender linerless etiketprint og har innovative funktioner, der sparer arbejdstid, nedbringer etiketforbrug  
og som kan skabe mersalg i butikken.

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

Vejekapacitet 

Deling

SM-5300 B Bench

Dim. BxDxH mm

Ekspedient-display

Kunde-display (option)

Etiket / Bon

Display opløsning

Antal pre-set taster

Strømforsyning

Temperatur-område

Luftfugtighed

Standard interface

Egenvægt 

 

Optioner

Fabriksoptioner

Tekniske specifikationer

360 x 449 x 140

7”med touch - 800 x 480, TFT WVGA)

7” - 800 x 480, TFT WVGA

Liner 

Max. 125 mm

Max. 56 mm

Max. 70 mm

120 mm/sek.*

200 dpi 

1/3.000,  1/6.000,  1/7.500

23 alfa-numeriske funktionstaster

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

-10oC til +40oC

15% til 85% RH 

Ethernet 10 / 100 Base T, 2 x USB 2.0

10,0 kg

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

Linerless med auto-cutter

Max. 95 mm

Max. 56 mm

Max. 62 mm

100 mm/sek.*

200 dpi

Max. 6 / 15 kg

e = 2 / 5 g

Max. 15 / 30 kg

e = 5 / 10 g

Typer

Rulle diam.

Printbredde

Papirbredde

Printhastighed

Print opløsning

1/3000

Max. 3 / 6 kg

e = 1 / 2 g

Dimensioner

Spar arbejdstid og nedbring etiketforbruget


