
 OHAUS AviatorTM 7000
Zaawansowana waga detaliczna z funkcją obliczania ceny

Szybka, niezawodna i ekonomiczna — mobilna moc 
Waga AviatorTM 7000 została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić optymalny stosunek 
jakości do ceny, wytrzymałą konstrukcję oraz szybkie i precyzyjne działanie, które są niezbędne w 
handlu detalicznym w każdych warunkach. Klawiatura z powłoką Light-Touch to nowy standard, który 
zapewnia szybką obsługę, łatwe czyszczenie i oszczędną eksploatację, a duży wyświetlacz LCD z 4 
liniami, w tym oddzielną linią dla wagi tara, ułatwia codzienne zadania. Dla bezpieczeństwa i wygody 
transportu waga AviatorTM 7000 została wyposażona w praktyczne funkcje, takie jak ergonomiczne 
uchwyty i wbudowane miejsce na kabel. Dodatkowo urządzenie to obsługuje protokół POS,  
zewnętrzne drukowanie i funkcje tworzenia raportów. To narzędzie do precyzyjnego ważenia jest 
zgodne z najnowszymi normami branżowymi, w tym z wymogami OIML dla 10 V / metr. Takie 
właściwości jak zasilacz o poziomie wydajności energetycznej V i części zgodne z dyrektywą RoHS, s 
ą świadectwem naszego zaangażowania w bezpieczeństwo elektroniczne, precyzję i ochronę 
środowiska. Wszystko to sprawia, że waga Aviator 7000 jest kompletnym rozwiązaniem z funkcjami 
rzadko spotykanymi w standardzie wag z funkcją obliczania ceny — to ją wyróżnia wśród konkurencji.

Niektóre standardowe właściwości urządzenia:

• Technologia Light-Touch — ta innowacyjna technologia budowy klawiatury zapewnia  
niezwykle szybką obsługę podczas zaawansowanego ważenia i przetwarzania sygnału z  
możliwością wymiany powłok ochronnych na przyciskach, która zapewnia optymalną  
higienę i oszczędność.

• Przydatne funkcje przycisków — praca staje się szybsza dzięki przyciskom  
umożliwiającym szybkie sprawdzenie ceny i wykonywanie innych zadań. Blok  
numeryczny został zaprojektowany z myślą o prostej i intuicyjnej obsłudze,  
która przyspieszy zadania związane z obliczaniem ceny.
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• Kompatybilność — wagę Aviator 7000 można połączyć z zewnętrzną drukarką i z elektroniczną kasą fiskalną. W standardzie dostępne są 
również funkcje drukowania paragonów i raportów oraz obsługa skumulowanych transakcji.

• Wytrzymała konstrukcja i mobilność — waga Aviator 7000 jest zbudowana z tłoczonych elementów, ma wytrzymałą konstrukcję 
i solidną tackę do ważenia wykonaną ze stali nierdzewnej, która ułatwia ważenie większych elementów. Stal nierdzewna jest wysokiej  
jakości, dzięki czemu jest odporna na działanie wody i łatwa w czyszczeniu, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa produktów  
spożywczych. Dla jeszcze lepszej ochrony w zestawie dostępne są pokrywy na wagę i PLU. Możliwość zasilania akumulatorem NiMH  
lub standardową baterią sprawia, że waga jest w pełni mobilna i nadaje się do szybkiego wykorzystania w biznesie w każdym czasie  
i w każdym miejscu.  

• Duży, jasny wyświetlacz LCD — cztery linie wyświetlacza, w tym dodatkowa linia do wyświetlania wstępnie ustawionych wag tara,  
w połączeniu z jasnym podświetleniem sprawiają, że wyświetlacz jest wyraźny i czytelny w każdych warunkach. Zastąpienie trzech  
oddzielnych okienek, często spotykanych w wagach z funkcją obliczania ceny, jednym wyświetlaczem ułatwia podgląd operacji.

• Niezawodność — wieloletnie doświadczenie firmy OHAUS w produkcji urządzeń do ważenia i obliczania ceny jest gwarancją szybkiej obsługi 
klienta i długiej bezawaryjnej pracy wagi. Aviator 7000 to funkcjonalność i działanie z myślą o kliencie. Wysoka jakość przetworników siły 
zapewnia długie bezawaryjne działanie, a krótki czas stabilizacji umożliwia szybkie przetwarzanie sygnału, a więc i szybkie obliczanie ceny.

Sklep specjalistyczny: 
Ciastka, herbata, czekolada Waga Aviator w

sklepie z serami

Zastosowania

Aviator 7000 to estetyczna, przenośna waga detaliczna, która nadaje się do użycia w różnych warunkach handlowych, takich jak stoiska na 
rynku, sprzedaż obnośna lub obwoźna i małe sklepy branżowe. Dzięki solidnej i lekkiej konstrukcji oraz szalce wykonanej z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej, waga ta jest idealna wszędzie tam, gdzie niezbędne są higiena, mobilność i wytrzymałość. W połączeniu z wysokiej jakości 
technologią ważenia waga Aviator jest inwestycją niezawodną i trwałą. Obsługa wagi jest szybka i nie wymaga wysiłku dzięki ergonomicznemu 
układowi klawiatury i prostemu interfejsowi użytkownika, które przyspieszają obsługę klienta niezależnie od warunków. Dodatkowe funkcje i 
opcje wagi Aviator 7000 pozwalają na łatwe przystosowanie urządzenia do konkretnych warunków.
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Główne funkcje i zalety

Model dostępny w dwóch opcjach z różnymi zakresami ważenia — waga Aviator 7000 jest dostępna w 
wersji kompaktowej i wieżowej. Model kompaktowy może obsługiwać następujące zakresy: 3 kg / 1 g, 12 kg / 2 g, 
15 kg / 5 g i 30 kg / 10 g. Model wieżowy może obsługiwać następujące zakresy: 6 kg / 2 g, 15 kg / 5 g.

Klawiatura Light-Touch — waga Aviator 7000 niezwykle szybko przetwarza sygnał pomiaru, co pozwala na 
szybką realizację zadań. Dzięki 100 kodom PLU przechowywanym w pamięci i 32 zdefiniowanym przyciskom  
urządzenie to może wykonywać wiele różnych operacji, takich jak obliczanie zmian, ważenie z ceną za 100 g,  
ustawienia stałych cen jednostkowych, obsługa zdefiniowanych wag tara i przełączanie do trybu oczekiwania  
po zdjęciu przedmiotu z tacki. Użytkownik może również dodać własną kartę pamięci.

Podświetlany wyświetlacz — wyświetlacz LCD wagi Aviator 7000 ma cztery linie: 6-cyfrowe linie masy i ceny 
jednostkowej, 7-cyfrową linię ceny całkowitej i 4-cyfrową linię ustawionej wagi tara dla dobrej widoczności wagi 
opakowania. Podświetlenie można włączać i wyłączać w zależności od oświetlenia zewnętrznego, a dla oszczędności 
energii waga automatycznie przełącza się w tryb oczekiwania, kiedy nie jest używana. 

Ergonomiczne uchwyty — dzięki dwóm ergonomicznym uchwytom umieszczonym na spodzie wagi i 
niewielkiej wadze urządzenia jest ono niezwykle łatwe w transporcie.

Stabilne ustawienie — regulowane, przeciwpoślizgowe gumowe stopki umożliwiają łatwe poziomowanie wagi  
i chronią przed jej przesunięciem w czasie użycia.

Mobilny biznes dzięki zasilaniu bateryjnemu — dla zapewnienia pełnej mobilności waga może być  
zasilana zarówno ładowanymi bateriami NiMH, jak i standardowymi bateriami typu D po odpowiednim  
ustawieniu przełącznika.

Dodatki POS — obsługa protokołu POS umożliwia podłączenie zewnętrznej drukarki lub innego urządzenia POS.  
Dzięki temu w standardowej wersji wagi Aviator 7000 dostępne są funkcje interfejsu drukarki, kumulowania danych, 
drukowania z VAT i drukowania raportów sprzedażowych w 5 językach.

Miejsce na kabel — kabel można schować wewnątrz obudowy, co pomaga w utrzymaniu porządku i transporcie,  
a także zapobiega zaplątaniu się kabla. Również wtyczka przewodu zasilającego ma specjalną ochronę, która zapobiega 
jej przypadkowemu uszkodzeniu.
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* ISO 9001:2008
 Zarejestrowany System Zarządzania Jakością
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Wymiary zewnętrzne

Akcesoria Numer OHAUS
Baterie akumulatorowe NiMH (6 szt.) ......................................................72151831
Plastikowa pokrywa szalki .......................................................................72247039
Plastikowa pokrywa obudowy .................................................................72247038
Głęboka tacka ..........................................................................................72247115
Drukarka zewnętrzna ...............................................................................72248934
Rolka papieru ...........................................................................................83032812
Kabel do drukarki zewnętrznej ................................................................72249531
Złącze RS232 POS ..................................................................................... 72237981
Złącze USB POS ........................................................................................ 72237984

Treść tego dokumentu może zostać zmieniona z przyczyn technicznych.

Aviator 7000 Compact Aviator 7000 Tower

Specyfikacja

Model A71P3N A71P6TN A71PH12N A71P15N A71P15TN A71P30N

Zakres 3 kg / 1 g 6 kg / 2 g 12 kg / 2 g 15 kg / 5 g 15 kg / 5 g 30 kg / 10 g

Wyświetlacz LCD z podświetleniem, 6-cyfrowa masa, 6-cyfrowa cena jednostkowa, 7-cyfrowa cena całkowita, 4-cyfrowa ustawiona waga tara

Klawiatura 32 przyciski dotykowe

Przyciski zdefiniowane 16 przycisków, każdy z możliwością przypisania 2 kodów PLU

Szalka ze stali nierdzewnej 240 x 337 mm (trapezoid)

Ilość kodów PLU 100

Zasilanie 
Zasilacz: 100~240 V AC, 50/60 Hz
Bateria: 6 NiMH lub ogniwa typu D

Masa brutto / netto
Wersja wieżowa: Waga brutto: 5,54 kg / Waga netto: 3,73 kg

Wersja kompaktowa: Waga brutto: 5,23 kg / Waga netto: 3,42 kg

Karton dostawczy (D x S x W) 480 mm x 465 mm x 180 mm

Warunki pracy Temperatura: -10°C ~ +40°C; wilgotność: 85%RH, bez skraplania

Warunki przechowywania Temperatura: -25°C~+50°C; wilgotność: 85% RH, bez skraplania

Funkcje ważenia Zero, Tara, 100g*, Zmiana*, Wstrzymaj*, Euro*, 1/2 lb*,1/4 lb*, kg/lb*

Komunikacja RS232 / USB

*dostępne tylko w wybranych krajach


