Waga DIBAL M-525

► Możliwość zaprogramowania 5000 kodów towarów
► Możliwość drukowania na różnych
rozmiarach etykiet
► Kasetowy system wymiany etykiet
► Przyjazna struktura menu – łatwa
konfiguracja i obsługa
► Podświetlane, ciekłokrystaliczne
wyświetlacze graficzne
► Zintegrowany na płycie
głównej Ethernet

Charakterystyka ogólna:
Zakres ważenia do 6/15 kg z dokładnością do 2/5 g (waga dwuzakresowa)
Waga jest dostępna w wersji płaskiej (DIBAL M-525S) lub z wysięgnikiem (DIBAL M-525T)
Wymiary wagi: 375(W) x 470(D) x 160(H) mm (wersja płaska) lub 375(W) x 470(D) x 565(H) mm (wersja
z wysięgnikiem)
Wymiary szalki: 360(W) x 260(D) mm
Podświetlane, graficzne wyświetlacze LCD
Możliwość zaprogramowania 5000 PLU
2 linie x 20 znaków dla nazwy
10 linii x 24 znaki dla składników i dowolnego tekstu
1024 znaki dla dowolnego tekstu
40 x 2 + 9 x 2 (SHIFT + Vx) (wersja płaska) lub 70 x 2 + 9 x 2 (SHIFT + Vx) (wersja z wysięgnikiem)
klawiszy szybkiej obsługi
10 sprzedawców, z kodem i nazwą
Możliwość programowania wagi z komputera w trybie on-line w dowolnej chwili, niezależnie od czynności
wykonywanej na wadze
Klawiatura membranowa, wodoodporna na mikroprzełącznikach
Zasilanie: AC 230V, 50Hz
Możliwość łączenia wag w sieci – zintegrowany na płycie głównej Ethernet
Wiele możliwych trybów pracy: podstawowy, samoobsługowy, automatyczne ważenie, praca z
etykietami, paragonami itp.
Przystosowanie do wszystkich faz wprowadzania Euro
Specjalny system menu ułatwiający programowanie wag

Funkcje drukowania:
Drukarka termiczna niemieckiej firmy Rohm
Różnego rodzaju papier: termiczny, termiczny samoprzylepny, etykiety
Rozdzielczość drukarki – 8 punktów/mm
Projektowanie etykiet przy pomocy programu Dibal DFS dla Windows
Wymiary etykiet od 30 x 30 mm do 60 x 100 mm
20 zaprogramowanych i 20 programowalnych formatów etykiet
Pojedyncze tacki i etykiety zbiorcze
Kasetowy system wymiany etykiet

Komunikacja:
Wagi są wyposażone w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet oraz RS232 do podłączenia
skanera
Opcjonalnie komunikacja bezprzewodowa WiFi
Program zapisany w epromie, uaktualniany z PC
Program zarządzający DFS dla Windows (zawierający moduł ładowania oraz tworzenia kopii
bezpieczeństwa)
Bezpłatny program RMS pod Windows do programowania wag z możliwością graficznego programowania
formatu etykiet
Współpraca z programami sprzedaży takimi jak: KC Firma, Subiekt, Small Business, WF-MAG, Sklep,
PC-Market, Magnat i innymi
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