
WAGA
DIBAL G-325

wybrana oferta

Możliwość zasilania z sieci lub z wbudowanego akumulatora
 
Podświetlane wyświetlacze LCD 

18 klawiszy szybkiego dostępu

Możliwość współpracy z kasą fiskalną

Lekka konstrukcja i niewielkie rozmiary

NOWOŚĆ
Waga w wersji płaskiej
z możliwością zamontowania
dołączonego wysięgnika
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Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój biznes dostarczając najlepsze na rynku urządzenia
fiskalne oraz zaawansowane systemy sprzedaży i oprogramowanie. Marka Novitus należy do Comp SA, lidera bezpiecznych rozwiązań IT.
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Charakterystyka ogólna:

Zakres ważenia do 6/15 kg z dokładnością do 2/5 g.

Zastosowanie: waga jest przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach 
handlowych oraz na targowiskach.

Waga jest dostępna w wersji płaskiej z możliwością zamontowania przez użytkownika 
dodatkowego wysięgnika. Wysięgnik jest dołączony do każdego pudełka z wagą, a jego montaż 
jest bardzo prosty.

W wadze zastosowano bardzo wyraźne podświetlane wyświetlacze ciekłokrystaliczne 

Membranowa i wodoodporna klawiatura 

18 klawiszy szybkiego dostępu

100 PLU

Wymiary wagi: 320(W) x 400(D) x 120(H) mm, wysokość dodatkowego wysięgnika - 450 mm

Wymiary szalki: 300(W) x 230(D) mm

Masa urządzenia wynosi 4,4 kg (wersja płaska) lub 4,6 kg (po zamontowaniu wysięgnika)

Waga może być zasilana z sieci (poprzez zasilacz DC12V 300mA) lub z wewnętrznego 
akumulatora (DC 6V). W czasie normalnej pracy akumulator ładuje się a w przypadku zaniku 
napięcia waga przechodzi automatycznie na zasilanie akumulatorowe.

Waga jest wyposażona w funkcję tarowania 

Waga jest wyposażona w funkcję zerowania

Waga jest wyposażona w funkcję automatycznego wyłączania

Waga może współpracować z kasami fiskalnymi – jest wyposażona w interfejs RS232

Osoby kontaktowe:

Wojciech Ratyński
Kierownik Sprzedaży Działu Systemów i Urządzeń Ważących
tel. 18 444 00 20
e-mail: wojciech.ratynski@novitus.pl

Gabriela Kulczyk
Specjalista ds. Wsparcia Logistycznego – Wagi
tel. 18 444 07 60
e-mail: gabriela.kulczyk@novitus.pl  


