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Möjlighet till effektiv reklamvisning.
UNI-7 är utrustad med en högkvalitativ färg LCD kunddisplay. Den skarpa 
displayen på UNI-7 ökar kundens köpvilja och du kan se fram mot en ökad 
försäljning.

Reducera felinslag på din våg på med hjälp av knappvibrering.
UNI-7 är den första vågen på marknaden som är utrustad med en vibrations 
funktion som tydligt känns vid varje knapptryckning.

Framtidens vågsystem!

Framåtmatad etikettkassett.
UNI-7 är en kompakt lågprofil våg med framåtmatad etikettkassett som gör 
det mycket enkelt att byta till ny etikett rulle eller byta till andra etiketter.

Möjlighet till Multispråk.
Med UNI-7 kan du välja mellan fem olika språk, du kan också välja att printa 
ut på två språk på samma gång. Detta gör det mycket enkelt för de som har 
många nationaliteter i sin butik.

Många möjligheter med både kvitto och etikett.
Du har möjligheten att printa ut reklam meddelanden samtidigt som du 
skriver ut etiketten till den vägda varan. Kvitto funktionen är utrustad med en 
snabb automatisk kniv och en anti fall funktion.

Enkel metod för utskrift av varuinformation och hantering.
Minnet i UNI-7 kan byggas ut till 2GB vilket möjliggör att du kan skriva ut 
information så som logga, ursprungsinformation, ingrediens och innehållsför-
teckning. UNI-7 är ett verktyg för att öka informationen till dina kunder.

Världens lägsta vågmodell 
med kassettmatning. 

UNI-7 som hängvåg
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Upphöjt tangentbord.
Modellen finns med två 
skrivare för kvitto och etikett.

UNI-7 som hängvåg

Klar och tydlig kunddisplay



Modellbeteckning ...........................................................................Uni 7
Viktkapacitet ..........................................................15 kg: 0-6 / 0.002 kg
 6-15 / 0.005 kg
Noggrannhet ..............................................................................1 / 3000
Power supply .................................................................AC 240 V 50 Hz
Elförbrukning .........................................................................1.0A/0.5 A
Operatör/Kund display ..................................... 7” Färg LCD Med bakljus
Tangentbord .......................................................................84 tangenter
Printer ........................................................................direkt termoprinter
Termohuvud ......................................................... 2” och 8 punkter /mm
Print hastighet ...........................................................Max 120 mm / Sek
Etikettstorlek ...................................................... Bredd: 30mm till 60mm
 Höjd: 20mm till 150mm

Specifikationer

Sju olika utföranden

Antal kassetter ....................................................................... 7 kassetter
Rull storlek .....................................................Ytterdiameter : Ø max 100
 Innerdiameter: Ø ± 1mm
Rull storlek .....................................................Ytterdiameter : Ø max 100
Vikt...................................................................Bänkmodell: Ca  11.5 kg
 Med stolpe:Ca 12.5 kg
Användarmiljö ..............................................................Temp: -5 till 40°c
 Luftfuktighet: 20 till 85% 
 Ingen kondensation
Input/output ........................................................LAN x 1 (trådlös: tillval)
 USB x 1 
 CF  x 1
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