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DELI – PRISMÄRKNINGSVÅG 
med 7” färgskärm mot slutkund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizerba SC-II 815 7” 
 

 
 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

     

 

Bizerba SC-II är en ergonomiskt rätt 
utformad priskalkylerande våg med 
färgskärm mot konsumenten. 
På vågens färgskärm mot kund kan ni visa 
butikskampanjer, produktreklam, 
sambandexponeringar med mera på helskärm 
eller halvskärm medan ni servar kund. T.ex. ni 
säljer skaldjurspaté, visa då att ni har ett bra pris 
på romsås. Bilderna bygger ni själva i t.ex. 
Powerpoint i datorn. Bilderna ni vill visa kan 
kopplas till specifikt PLU-nummer eller visas som 
ett bildspel på skärmen. Ingen extra programvara 
behövs utöver ett USB-minne. 
 
Designen är kompakt och det gör att vågen är 
lättplacerad hos er. Ursprungsmärkning hanteras 
enkelt och smidigt direkt i vågen. 
 
Bizerba SC-II vågen är förberedda för att 
sammankopplas med befintliga butiksdatanät.  

 

 Smidig och lättplacerd 
 

 Tydlig och lättlästa LCD skärmar 
 

 Antal bilder: Max: 99st per lista och upp 
till 13st listor 

 
 Filformat på bilderna: JPG eller BMP  

 
 Stor etikettlucka för snabbt och smidigt 

etikett byte 
 

 Ingen separat etikett kassett som kan gå 
sönder vid etikett byte eller tappas i 
golvet 

 
 5 000 PLU som standard. 1 500 tecken. 

Kan utökas. 
 

 Etikettlängd Max: 300mm Bredd: 58mm.  
 

 Kan även använda ”Linerless” etiketter 
(tillval) 

 

 Enkel att programmera och handha 
 

 De 24-120 snabbvalstangenterna gör att 
de mest använda artiklarna alltid finns 
lätt tillgängliga. Beroende av modell. 
 

 Enkel och smidig hantering av 
ursprungsmärkning och journalföring 

 
 Ethernet och TCP/IP som standard för 

enkel koppling till det lokala datanätet 
 

 Kopplingsbar till butiksdatasystemet 
 

 Grafisk logo på etiketten 
 

 Knappsats: Membran eller Taktil 
 

 Vågen finns även i SC-II 115 och SC-II 415 
utföranden med färgskärm 
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Våg data gällande:   Bizerba SC-II 815 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
                    SC-II 500                  SC-II 400                   
                    

Viktområde 
 6-15kg delning 2/5g 
Minne 
 32 MB på SD-kort 
Tryckmetod etiketten 
 Thermoprinter. 102mm/sek 
Etikett storlek 
 Max 300mm lång, Bredd: 58mm. 

Printbredd: 52mm 
Produktbeskrivning 
 Max 500 tecken plus ytligare 6 000 tecken 

till övrig information 
Möjliga rapporter att ta ut ur vågen är bl.a. 
 PLU, Varugrupper, moms, säljare, 

avdelning, Frekvens försäljning per 
avdelning, säljare och produktgrupp 

Mått 
 470 x 369 x 560mm (BxDxH) 
Mått vågplattan 
 360 x 270mm (BxD) 
Strömförförsörjning 
 230 VAC, 50Hz 
Interface 
 Ethernet TCP/IP 
Tillval 
 Trådlöst nätverk, Scanner och kassalåda 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Data, lagrat per PLU 
 PLU- nummer 6 siffror  
 EAN-nummer 6 siffror 
 Varunamn, varfri textstorlek och typsnitt 
 Grundpris 6-siffrigt 
 Försäljningspris 7-siffrigt 
 Vikt i display 4 eller 5 siffrigt 
 Taravikt display: 4 eller 5 siffrigt 
 Grafisk bildlogo 
 Ursprung 
Antal PLU 
 5000 PLU som standard med 1500 tecken, 

kan utökas vid behov. 
Vad som kan tryckas på etiketten 
 Butiksnamnet 
 Produktnamn 
 Pack/ prismärkningsdatum 
 Bäst före/ sista förbrukningsdag 
 Vikt och eller Antal 
 Kilo/ styckpris/ slutpris 
 PLU-nummer 
 EAN-kod 
 Infotext t.ex. innehållsförteckning 
 Reklam meddelande 
 Grafisk bildlogo 
 Ursprungsinformation t.ex född, uppfödd, 

slakteri med mera 

SC-II 100 SC-II 200 


