EXCLUSIVAS IGLESIAS
VIII. Balanças

BALANÇA MYREVA
A balança Myreva estabelece novos caminhos
com avanços técnicos inovadores, combinando
uma tecnologia de eficácia comprovada com
desempenho e design avançados.
Materiais de aço e elegante design.

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionamento totalmente automático
Sistema de peso controlado por microprocesador
Sistema de medição através de ultra-sons
Anúncio publicitário acústico programável
Contador electrónico de medidas efectuadas (serviços) e de moedas introduzidos
(total e parcial)
Indicadores acústicos de detecção de moedas e final de serviço
Auto teste automático
Pés reguláveis para conseguir uma perfeita
estabilidade e nivelamento da balança
O porta moedas pode ser calibrado para todos os tipos de moedas e aceita até 8 moedas de valor calibrado
Programação individual do preço do serviço. Funcionamento gratuito com ou sem impressão do ticket
Tickets disponíveis em 19 idiomas. É possível seleccionar a impressão em dois idiomas simultaneamente
Unidades de medida seleccionáveis: Sistema Métrico e Sistema Britânico
Fácil utilização: incorpora rodas e uma asa
para facilitar o transporte
Configuração individual das medidas no display. É possível evitar o aparecimento da informação. Impressão apenas no ticket
Teclado independente (não integrado na balança)
Abertura frontal da gaveta de moedas para
facilitar a recolha
Plataforma de fácil acesso com barras laterais de aço maciço para proteger a célula
de carga.
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EQUIPAMENTO E NOVAS TECNOLOGÍAS
VIII. Balanças

BALANÇA MYREVA
•
•

•
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•

CORES: Azul e preto.
TICKET: O ticket pode ser configurado de forma
opcional, incluindo nome, endereço do estabelecimento, data e hora, peso e altura, peso ideal, índice
de massa corporal (IMC), dietas hipocalóricas, recomendações e saudação final. É possível imprimir
um ticket apenas com peso e altura.
IMPRESSORA: O rolo de papel original (80 m.)
permite a impressão silenciosa de um grande número de tickets. A impressora inclui perfil dentado
para o corte do ticket. Mudança simples do papel
na parte frontal.
DISPLAY: Indicadores visuais (leds) de peso, tamanho e pedido de moeda.
PUBLICIDADE: em resposta às necessidades actuais, o design da balança MYREVA oferece um
espaço para publicidade.

DADOS TÉCNICOS:
•
•
•
•
•
•

•

•

Tensão: 100-240V
Frequência: 50-60 Hz
Dimensões da balança: 231 x 40 x 67 cm.
(altura x largura x profundidade)
Dimensões plataforma: 40 x 67 x 14 cm
(largura x profundidade x altura)
Peso total: 45 kg
Intervalos de peso:
- Peso min: 1 kg.
- Peso máx: 180 kg.
- Divisões: 100 gr.
- Precisão: +/- 100 gr
Intervalos de tamanho:
- Tamanho min: 100 cm.
- Tamanho máx: 200 cm.
- Divisões: 1 cm.
- Precisão: +/- 1 cm
Moedas: Min: 0 - Máx: 8
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