Seria DUPL-P

PARTNER

UN CÂNTAR PARTNER PREMIUM

EC

Un design atractiv, cu o structură
rezistentă făcut special pentru clienții
exigenți.

M

OIML

Proiectate si fabricate după cele mai
înalte standarde de calitate din lume
- Certificate: EC, OIML, CE, Delta,
DANEMARCA
- Certificate ISO 9001, IQNet
- Certificate de conformitate
metrologice valabile în UE și în
România

E
ISO

9001

Este destinat tuturor domeniilor de
interes public (inclusiv tranzacțiilor
comerciale) sau aplicațiilor industriale
Nu sunt necesare nici un fel de alte
formalități pentru punerea în folosință

CÂNTARUL COMERCIAL DUPL-P
Model
DUPL-P 3
DUPL-P 6
DUPL-P 15
DUPL-P 30

Capacitate
1500 / 3000g
3000 / 6000g
6 / 15kg
15 / 30kg

Diviziune
0,5 / 1g
1 / 2g
2 / 5g
5 / 10g

Platan
285 x 220 mm
285 x 220 mm
285 x 220 mm
285 x 220 mm

☻ 100 prețuri în MEMORIE dintre care 5 DIRECTE
☻ AFIȘAJE FOARTE LUMINOASE cu LEDuri roșii și reglarea luminozității
☻ Asigură cea mai bună vizibilitate în orice ambient
☻ DUBLU RANGE : rezoluție mărita pentru primul maxim de cântărire
☻ TARA și Tara succesivă
☻ Alimentare dublă: ACUMULATOR reîncărcabil sau alimentator 220V
Indicator de descărcare acumulator
☻ Funcție de economisire a energiei: aparatul se oprește dupa o perioadă
de nefuncționare pentru protejarea acumulatorului
☻ 2 unități de măsura : preț / kg și preț / 100g
☻ TEMPERATURA DE LUCRU : -10 + 40°C
☻ Afișajele de pe BRAȚ către clienți îi conferă o vizibilitate sporită
☻ Protejat la șocuri și suprasarcină
☻ Funcție de aducere automată sau manuală la zero
☻ Platan din inox.
☻ Folie de protecție cântar din plastic
☻ Indicator de nivel. Picioare reglabile
Optțonal: Interfața RS232 , Conectare printer , PC sau ECR
Tavă inox
Garanție: 12 Luni . Piese de schimb si reparații în perioada de Post Garanție : 10 Ani

CANTARE COMERCIALE

CARACTERISTICI:

