Profesionální vybavení pro gastronomii

Váha můstková CAS DB2 30/60kg
Naše cena bez DPH : 6.900 Kč
Naše cena s DPH : 8.349 Kč
Dostupnost: Do týdne
Katalogové číslo: CASDB260
Tato můstková váha je určena pro vážení v obchodním styku a pro kontrolní
vážení, nejčastěji se používají pro kontrolu na příjmu zboží (v případě neshody
s dodavatelem umožňuje váha prokázání hmotnosti na ověřitelné váze).
Umístění váhy je zpravidla na podlahu nebo stolek v zázemí restaurací, jídelen či
skladů.
Váha je vhodná pro všechny provozy, kde je vyžadováno rychlé a přesné vážení.
Výhody:
●
●
●

Popis variant:

●

velký podsvícený LCD displej
dvourozsahové vážení (do 30 kg s dílkem 10 g a od 30 do 60 kg s dílkem 20 g)
provoz z akumulátoru
komunikace RS-232

Užitečné funkce:
●
●
●
●
●
●
●
●

limitní vážení
počítání kusů
HOLD (vážení neklidné zátěže)
sčítání vážených položek
procentní navažování
tisk vážního lístku
tárování
nulování

Technický popis:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Váživost: 30/60 (dílek 10/20)
Rozměr vážní plochy: 360 x 460 mm
Rozměr (š x v x h) : 360 x 580 x 765 mm
Příkon: 5 W
Provedení: vážní plocha ? nerez, konstrukce ? ocel
Prostředí: suché, prašné
Krytí proti vodě a prachu: IP-54
Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření
Displej: LCD
Napájení: AC 230V přes adaptér
Alternativní napájení: vestavěný akumulátor
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●
●
●
●

Komunikační rozhraní: RS-232
Provozní teplota: -10°C ? +40°C
Hmotnost váhy: cca 15 kg
Akumulátor: hermetický

Další fotografie:
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