ΣΕΙΡΑ ΖΥΓΩΝ SM - 120 Linerless

ΣΕΙΡΑ ΖΥΓΩΝ SM - 120 Linerless
Ηιεθηξνληθόο δπγόο* δηθηύνπ εηηθέηαο & ραξηνηαηλίαο.
Χρεσιμοποιεί τεν επαναστατική τετνολογία τες σσνετούς αστοκόλλετες
ετικέτας μεταβλετού μήκοσς τωρίς ριδόταρτο με αστόματο σύστεμα
κοπής. *ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ TΗΣ DIGI*





















Οηθνλνκία ζηελ εηηθέηα έωο 26% ζε ζρέζε κε ηελ κέρξη ηώξα εθαξκνγή ηωλ θνκκέλωλ
εηηθεηώλ.
Παλεύθνιε θόξηωζε ξνινύ εηηθέηαο.
ύζηεκα απηόκαηνπ κεδεληζκνύ βάξνπο ηαζηνύ AUTO ZERO FUNCTION (επηιέμηκν).
Μλήκε 8000 PLU (πξνγξακκαηηζκέλα είδε).
Αιθαξηζκεηηθή θωηεηλή νζόλε DOT-MATRIX πξάζηλνπ ρξώκαηνο 2 ζεηξώλ, κε δπλαηόηεηα
επηινγήο ηξηώλ δηαθεκηζηηθώλ MENU κε maximum ηξηώλ
κελπκάηωλ αλά MENU .
Αλαγξαθή ηεο νλνκαζίαο ηνπ είδνπο ζηελ νζόλε.
32 νξαηέο κλήκεο γηα ηνλ ηύπν ρωξίο πύξγν θαη 56 νξαηέο κλήκεο γηα ηνλ ηύπν κε πύξγν
(presets) γηα άκεζε θιήζε ηνπ είδνπο πξνο δύγηζε.
Μέρξη 99 ηκήκαηα (departments) θαη 999 νκάδεο (main groups) γηα
πιεξέζηεξε νξγάλωζε ηωλ θωδηθώλ ηεο επηρείξεζεο.
ηνλ θωδηθό κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ: ηηκή θηινύ, ηηκή αλά 100g, ηηκή ηεκαρίνπ,
νλνκαζία είδνπο, απόβαξν, εηδηθά κελύκαηα, (έωο 99 δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά), δηαθεκηζηηθά
κελύκαηα, ρώξα παξαγωγήο, Bar-code EAN8 EAN13, ΘΣF, εκεξνκελία παξαγωγήο,
εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο, εκεξνκελία ιήμεο, ώξα παξαγωγήο, ώξα ιήμεο, πιαίζηα, θείκελα
θ.ι.π.
ηηβαξό επίπεδν πιεθηξνιόγην κε κεραληθά πιήθηξα (δηαθόπηεο) θαιππηόκελν από αλζεθηηθή εμωηεξηθή αδηάβξνρε κεκβξάλε εύθνινπ θαζαξηζκνύ.
Θδαληθόο γηα ηππνπνίεζε δπγηδόκελωλ ή ηεκαρηαθώλ εηδώλ (ζπλερήο ή
ειεγρόκελε εθηύπωζε).
Δπλαηόηεηα επηινγήο ηαρύηεηαο εθηύπωζεο θαζώο θαη θνληξάζη εθηύπωζεο (3 βαζκίδεο).
Μέγηζην πιάηνο ζεξκηθήο εηηθέηαο 60mm θαη κέγηζην κήθνο 160mm.
Δέρεηαη κέρξη 32 νλνκαζίεο θαηαζηήκαηνο θαη 4 ινγόηππα εηαηξείαο πξνγξακκαηηδόκελα από
ηνλ ρξήζηε.
Εθηππώλεη barcode ΕΑΝ 13,ΕΑΝ 128,CODE 128,GCS DATABAR,θαη 2D.
Φωηνθύηηαξν ειέγρνπ απειεπζέξωζεο ηνπ εθηππωηεξίνπ από ηελ εηηθέηα γηα ηελ απνθπγή
έθδνζεο δεύηεξεο εηηθέηαο εθόζνλ δελ έρεη ηξαβερηεί ε πξώηε.
ύλδεζε κε Η/Τ ζε δίθηπν ALL SERVER TCP/ΘΡ ETHERNET.
Ζπγηζηηθή ηθαλόηεηα κε δηπιή θιίκαθα δύγηζεο: 15kg:0-6kg 2gr θαη 6-15kg 5gr ή 30kg 015kg 5gr θαη 15-30kg 10gr(νξηδόκελε θαηά ηελ παξαγγειία).
*Εγθεθξηκέλνο γηα εκπνξηθή ρξήζε.

Αξηζκόο Έγθξηζεο: Φ2-2337/25-9-2014.

