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Szybka i poręczna
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Doskonała czytelność
• Trzy wyświetlane linie są bardzo 

wyraźne i czytelne.
• Podświetlenie można włączać  

i wyłączać stosownie do panują-
cych warunków oświetlenia, co 
pozwala oszczędzać energię. Waga 
automatycznie przechodzi w tryb 
uśpienia, jeśli nie jest używana.

Ergonomiczne uchwyty
Dwa ergonomiczne uchwyty znajdu-
jące się po spodniej stronie wagi oraz 
jej niska masa wynosząca zaledwie  
4.2 kg sprawiają, że przenoszenie 
wagi nie sprawia żadnych trudności.

Zasilanie bateryjne
Waga może pracować na zasilaniu 
akumulatorowym nawet przez 180 
godzin. Każda waga jest dostarczana 
z akumulatorem.

bRite Standard

Waga bRite jest stylową, przenośną wagą sklepową, 
która doskonale sprawdza się w każdych warunkach pro-
wadzenia sprzedaży, takich jak otwarte markety, mobilne 
stanowiska sprzedaży oraz mniejsze sklepy oferujące 
produkty specjalne. Waga ma odporną i jednocześnie 
lekką konstrukcję, szalkę wykonaną z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej, dzięki czemu jest doskonałym roz-
wiązaniem wszędzie tam, gdzie znaczenie ma higiena, 
mobilność i odporność.

Zastosowana w wadze niezawodna technologia ważenia 
pozwoli utrzymać sprawność wagi na stałym wysokim 
poziomie przez wiele lat. Waga jest bardzo wygodna 
w obsłudze, w czym udział niewątpliwie ma ergono-
miczna klawiatura i bardzo prosty interfejs użytkownika, 
co przyspiesza obsługę klientów w każdej aplikacji. 

Waga bRite łączy w sobie smukłość kształtów z trapezo-
idalną szalką wagową. Czarne nóżki wykonane z mięk-
kiej gumy podkreślają jej stabilność. 

 

Wbudowana komora na kabel 
pozwala na utrzymanie porządku  
na stoisku sprzedaży i łatwe przeno-
szenie wagi. Wyeliminowano w ten 
sposób ryzyko zagubienia kabla.

Szybka obsługa
• Szybko działający przycisk ceny  

i przyciski funkcyjne dostępne  
na klawiaturze membranowej  
przyspieszają proces sprzedaży  
i obsługę wagi.

• Wymienialna karta PLU pozwala 
dostosować funkcje 16 przycisków  
do własnych potrzeb.
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bRite Standard
Waga kalkulacyjna

Sprawność i niezawodność
METTLER TOLEDO posiada wieloletnie doświad-
czenie w produkcji precyzyjnych urządzeń ważą-
cych dających gwarancję szybkiej obsługi klienta  
i długiego okresu ich eksploatacji. Wagi bRite 
zapewniają przyjazną i szybką obsługę. 

Wysokie standardy jakości, bezpieczeństwa  
i ochrony środowiska
W wadze bRite zastosowano wysokiej jakości 
technologię ważenia. Waga jest legalizowana i 
posiada wszystkie potrzebne dokumenty homo-
logacyjne. Jest to bardzo precyzyjny instrument 
spełniający wysokie standardy obowiązujące w 
przemyśle, w tym przepisy 10V/m OIML zapew-
niające bezpieczeństwo elektromagnetyczne. 
Energooszczędny zasilacz (poziom V) oraz 
moduły spełniające wymagania dyrektywy 
RoHS stanowią jednoznaczny dowód naszego 
zaangażowania w kwestie związane z bezpie-
czeństwem elektronicznym, dokładnością i tro-
ską o środowisko naturalne.

Odporność i mobilność
Duża szalka wykonana ze stali nierdzewnej 
pozwała wygodnie ważyć produkty o różnym 
kształcie i różnej wielkości. Utrzymanie jej w 
czystości nie sprawia żadnych problemów, co 
ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu bezpie-
czeństwa żywności. Osłony dostępne dla obu-
dowy i szalki wagi zapewniają jeszcze większy 
poziom ochrony. Każda waga jest dostarczana  
z akumulatorem, dzięki czemu sprzedaż można 
prowadzić w każdej chwili i w dowolnym miej-
scu.

Zakres 15 kg 6/15 kg

Działka 5 g 2/5 g

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z podświetleniem; masa sześciocyfrowa,  
cena jednostkowa sześciocyfrowa, cena ogólna sześciocyfrowa

Przyciski 32 przyciski membranowe

Przyciski programowane 16 przycisków, do każdego przycisku można przypisać 1 kod PLU

Szalka ze stali nierdzewnej 240 x 337 mm (trapezoidalna)

Ilość kodów PLU 50

Zasilanie Zasilacz: 100~240VAC, 50/60Hz 
Bateria: akumulator kwasowo-ołowiowy 6VDC/4.5AH (w dostawie)

Masa brutto /masa netto masa brutto: 6.1 kg/ masa netto: 4.2 kg

Pudełko transportowe 
(Dł. x Szer. x Wys.)

480mm x 465mm x 180mm

Warunki użytkowania Temperatura: -10ºC ~ +40ºC; wilgotność: 85% RH, bez kondensacji

Warunki przechowywania Temperatura: -25ºC~+50ºC; wilgotność: 85% RH, bez kondensacji

Funkcja ważenia Zero, Tara, 100g, Reszta, Euro

Komunikacja brak

Akcesoria • akumulator kwasowo-ołowiowy
• plastikowa pokrywa na szalkę
• plastikowa pokrywa na obudowę
• głęboka szalka

Wymiary zewnętrzne

Dane techniczne

System zarządzania jakością ISO 9001  
System zarządzania środowiskowego ISO 14001


