OHAUS AviatorTM 5000

Standard árszorzós mérlegek

Gyors és könnyű– Piaci mobilitás
Az AviatorTM 5000 egy megbízható, precíziós árszorzós mérleg. A modern, ergonomikus formaterv az
elemről történő tápellátásnak köszönhetően biztosítja a stílusos és hatékony mozgó vagy hagyományos
értékesítést. A magas minőségű mérési technológiának és a metrológiai követelmények teljesítésének
köszönhetően a legpontosabb és leggyorsabb adatfeldolgozást hozzák az Aviator mérlegek. Ez a precíziós
mérleg megfelel a legmodernebb elvárásoknak és szabványoknak, köztük az OIML által előírt 10V/meter
követelmények is. Ezen kívül teljesítik még az energia takarékossági előírásokat (Power Efficiency Level
V) és az RoHS kompatibilitást (reciklációs előírások) a mérleg összes összetevőjénél egyaránt, valamint a
környezetvédelmi előírásokat is.

Főbb jellemzők:

• Robusztus és hordozható – a nagyméretű rozdsamentes acél teherfelvevőnek köszönhetően

lehetséges a legkülönbözőbb formájú és méretű elemeket mérni. A minőségi rozsdamentes acélból
készült teherfelvevő vízálló és biztosítja a kellő higiéniát és az élelmiszerek biztonságát. A mérlegek
további védelmét pedig rendelhető védőfóliák biztosítják. A csomagolásban található újratölthető
elemek pedig biztosítják a mérlegek teljes mobilitásűt és hordozhatóságát
• Jól látható LCD kijelző– A háromsoros kijelzőn megjelenített adatok jól láthatók és könnyen
leolvashatók. A fényes háttérvilágítás be és kikapcsolható a fényviszonyok alapján, valamint a
mérleg automatikus kikapcsolása pedig növeli az elemről történő tápellátás időtartamát.
• Fejlett mebránbillentyűzet– A gyors ár-és funkcióbillentyűk a korszerű membrán billentyűzeten
felgyorsítják a munkafolyamatokat és csökkentik működési időigényt.

• Megbízható teljesítmény – Az OHAUS precíziós mérleggyártási tapasztalatai alapján 		
biztosítják a gyors ügyfélforgalmat és a készülék hosszú élettartamát. Az Aviator 5000 		
mérlegek felhasználóbarát kezeléssel és funkcionalitással érkeznek.
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Standard árszorzós mérlegek

Főbb jellemzők és előnyök
Méréshatárok
Az Aviator 5000 kompakt modellként kapható a következő
méréshatárokkal:12kg/2g or 15kg/5g.
Fejlett membránbillentyűzet
Az 50 PLU férőhelyes memória valamint a 32 férőhelyes előre beállítható gyors
árulista segítségével az Aviator 5000 többféle művelet elvégzésére képes, mint pl. az
árfolyamváltás speciális Euro kulcs segítségével, tömegmérés 100 g - nak megfelelő
egységárral, beállítható tárasúlyok vagy nullázás. Ezenkívül a cserélhető árulista
kártya lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy igényei szerint szabja testre a
mérleget.

Háttérvilágítású kijelző
Az Aviator 5000 fényes, könnyen leolvasható LCD-kijelzője három sort tartalmaz:
egy 6 számjegyű sort a súlyra, egy 6 számjegyűt az egységárra és egy 6 számjegyűt
az összárra. A háttérvilágítás be-vagy kikapcsolható a környezeti fényviszonyok
szerint, valamint az automatikus alvó üzemmódnak köszönhetően a mérleg energiát takarít meg.
Ergonomikus markolat
A két ergonomikus markolatnak és a mérleg 4.2kg összsúlyának köszönhetően az
Aviator modellek rendkívül egyszerűen hordozhatók és áthelyezhetők.

Mozgó értékesítés - tápellátás elemről
A teljeskörű mobilitás érdekében a mérleg tápellátását újratölthető elemek is biztosíthatják. A csomagolás tartalmazza az hosszú élettartamú és újratölthető elemeket,
melyek akár 180 óra tápellátást is biztosíthatnak (kikapcsolt háttérvilágítás mellett,
bekapcsolt háttérvilágítással akár 90 óra hosszú tápellátás lehetséges).
Kábel tartó
A beépített adapter és kábeltartó segít a munkafelület tisztántartásában, valamint a
mérleg hordozásában. A véletlen károsodás elkerülése érdekében a hálózati csatlakozó fokozott védelemmel lett ellátva.

Felhasználás
Az Aviator 5000 stílusos, hordozható kiskereskedelmi mérleg alkalmas arra, hogy számos kiskereskedelmi környezetben használják, mint például a nyitott piacokon, a mozgó értékesítésekben vagy kisebb
szaküzletekben. A robusztus, mégis könnyű konstrukció, beleértve a kiváló minőségű rozsdamentes
acéllemezből készült teherfelvevőt tökéletesen illeszkedik bármely környezetbe, ahol az élelmiszerhigiénia, a hordozhatóság és a precizitás alapvető követelmény. A magas minőségű mérési technológia teszi
a Aviatort megbízható és tartós befektetéssé. A mérleg használata gyors és egyszerű köszönhetően az
ergonómikus billentyűzetnek és az egyszerű felhasználói felületnek, melyek - felgyorsítják az ügyfél kiszolgálását.

Egyszerű hordozhatóság
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AviatorTM 5000 Standard árszorzós mérlegek
Specifikációk
Modellek

A51P15L

A51PH12L

Kapacitás / hiteles felbontás

15kg/5g

12kg/2g

Háttérmegvilágítású LCD kijlező ; 6-számjeggyel a súly, 6-számjeggyel az egységár és
6-számjeggyel az összár értékére

Kijelző
Billentyűzet

32 membránkapcsolós billentyűzet

Előre beállítható gyorsbillentyűk

16 billentyű: egy billentyűhöz egy PLU férőhely

Rozsdamentes acél mérlegtányér

240 x 337 mm (trapéz alak)

PLU mennyiség

424

391

50

Adapterről: 100~240VAC, 50/60Hz
Elemről : 6VDC/4.5AH újratölthető elemek (a csomagolásban)

Tápellátás
Csomag / netto súly

Csomagsúly: 6.1kg / Nettó súly: 4.2kg

Csomagolás méret (SZ x H x M)
Ideális környezet

480mm x 465mm x 180mm
Hőmérséklet: -10°C~+40°C; Páratartalom: 85% relatív, nem kondenzálódó

Raktározási feltételek

Hőmérséklet: -25°C~+50°C; Humidity: 85% relatív, nem kondenzálódó

Tömegmérési funkciók

Nullázás, Tára, 100g*, Árfolyam váltás*, Hold funkció*, Euro*, 1/2lb*,1/4lb*, kg/lb*

Kommunikációs port

Nincs

351funkciók
*nem minden országban elérhető

Külső méretek

359
111

351

Tartozékok
Kat. szám
Újratölthető akkumulátor.................................................... 72168359
Védőfólia a mérlegtányérra................................................ 72247039
Védőfólia a mérlegre............................................................. 72247038
Mélyített mérlegtányér......................................................... 72247115
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