VEGA 2 + ΚΑΛΑΘΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η Vega 2 είναι μια σύγχρονη ηλεκτρονική ζυγαριά, κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου
από ανοξείδωτο ατσάλι. Ο σχεδιασμός της ζυγαριάς καθιστά δυνατή την ενσωμάτωσή
της επάνω στον πάγκο. Μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας πλήρως λειτουργικής και
ταυτόχρονα οικονομικής θέσης. Η λύση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε
μια μικρή εμπορική εγκατάσταση.
Η Vega 2 προορίζεται για χρήση σε εμπορικές εγκαταστάσεις διαφόρων μεγεθών.
Χρησιμοποιείται επίσης ευρέως στη βιομηχανία, στη γαστρονομία και στην
επεξεργασία.
Κωδικός προϊόντος
- 6/15KG

Γενικά χαρακτηριστικά
•

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι εγκεκριμένο για επαφή με τρόφιμα

•

Σταθερό σύστημα μέτρησης, ανθεκτικό στην υπερφόρτωση

•

Συμβατή με ταμειακές μηχανές, τερματικά POS, και εξωτερικές συσκευές

•

Ευανάγνωστη οθόνη με ρυθμιζόμενο περιστρεφόμενο στύλο

•

Ζύγιση σε όλο το εύρος της ζυγαριάς

•

Άνετη και γρήγορη ζύγιση

•

Καθαρίζεται εύκολα

•

Εύκολη προσαρμογή σε θέσεις αυτόματης πώλησης

Χαρακτηριστικά Συσκευής
Η ζυγαριά Vega 2 προσφέρεται μαζί με το καλάθι εγκατάστασης. Η χρήση του καλαθιού εγκατάστασης επιτρέπει στο προσωπικό να
εργάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργονομίας και δεν περιορίζει τον χώρο του υπαλλήλου. Η ζυγαριά είναι εξοπλισμένη με οθόνη
με ρυθμιζόμενο ύψος. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι που είναι ανθεκτικό σε διάφορους παράγοντες που υπάρχουν σε
δύσκολες συνθήκες εργασίας όπως η υγρασία, η σκόνη, η βρωμιά, η διάβρωση κ.α. Ο σχεδιασμός του καλαθιού, εμποδίζει την άσχημη
εικόνα του ταμείου από πρίζες και καλώδια. Η συσκευή διαθέτει δικό της τροφοδοτικό.

Ενδεδειγμένη χρήση και εφαρμογές
Η ζυγαριά Vega 2, μαζί με το καλάθι εγκατάστασης, χρησιμοποιείται για να ενσωματωθεί στον πάγκο της θέσης πώλησης της επιχείρησης.

Συμβατότητα με εξωτερικές συσκευές
Η Vega 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τύπους φορολογικών ταμειακών συστημάτων, τερματικά POS και άλλες περιφερειακές
συσκευές. Η σύνδεσή της με τις φορολογικές ταμειακές μηχανές της Elzab είναι εύκολη και γρήγορη. Η αυτόματη μετάδοση του
αποτελέσματος της ζύγισης εξαλείφει τα λάθη από την μή αυτόματη εισαγωγή και επιταχύνει σημαντικά την εργασία του χειριστή. Το
αποτέλεσμα της ζύγισης μπορεί να αποσταλεί πατώντας ένα πλήκτρο στην οθόνη της ζυγαριάς, στην ταμειακή μηχανή, στο τερματικό POS ή
αυτόματα μετά την σταθεροποίηση της ζύγισης ή σε συνεχή βάση.

Εγγύηση ποιότητας
Η Vega 2 είναι μέρος της οικογένειας των ζυγών CAT 27, γνωστής για την μοναδική σχολαστική τους κατασκευή. Όλες οι ζυγαριές CAT 27
πληρούν τις προϋποθέσεις των μετρολογικών κανονισμών για απ' ευθείας χρήση σε εμπορικές εγκαταστάσεις. Διαθέτουν πιστοποιητικά
έγκρισης τύπου WE και υπόκεινται σε πιστοποιήσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ. Η διαδικασία παραγωγής γίνεται υπό την
επίβλεψη των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας ISO 9001.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος εγκατάστασης

Για ενσωμάτωση

Μέγιστο φορτίο

6 / 15 kg

Ελάχιστο φορτίο

40 g
2 g (0–6 kg range)

Ακρίβεια

5 g (6–15 kg range)

Διεπαφές

RS232

Οθόνη

1 x LCD (προαιρετικά: επιπλέον εξωτερική οθόνη)

Διαστάσεις ζυγαριάς

333 (W) x 253 (L) x 70 (H) mm

Διαστάσεις δίσκου

333 (W) x 253 (L) mm

Βάρος

4.3 kg

Εγγύηση

24 μήνες
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