PRIX 3 Fit
A balança 3 Fit faz parte da mais moderna linha de balanças computadoras da
Prix, marca da Toledo do Brasil. Reúne recursos tecnológicos exclusivos, que
garantem pesagens confiáveis (com e sem energia elétrica), facilidade de
operação e baixa manutenção. Foi desenvolvida especialmente para
proporcionar ganho de valor às diversas modalidades de pequeno varejo, como
mercados, padarias, lojas de conveniência, quitandas, feiras livres e
estabelecimentos fast-food. Bonita, compacta e com design moderno, se
integra perfeitamente em qualquer ambiente de loja.
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Display de cristal líquido com backlight;
Bateria interna recarregável;
Carregador de bateria automático;
Desligamento automático;
Fonte adaptadora multivoltagem;
Gabinete de plástico ABS;
Função de pré-empacotamento;
Flexibilidade de manuseio;
Proteção contra interferências e sobrecargas;
Acumulador diário de preço;
Configuração de datas;
Prato de pesagem de fácil higienização;
Teclado de fácil digitação;
Saída de dados:
RS-232C (opcional) para interligação com microterminais

ECF-PDV, ECF-MR e sistemas de automação;
USB (conversor opcional);
Bluetooth (opcional).

Especificações técnicas
Especificações

Prix 3 Fit
Divisão de 2 g de 0 a 6,000 kg

Capacidade de
Pesagem

15 kg
Divisão de 5 g de 6,005 a 15,000 kg

Capacidade de tara

Display

Adaptador de
parede
multivoltagem

5,998 Kg
Tipo

Cristal líquido (LCD) com backlight na cor verde

Dimensões dos
dígitos

6,30 mm (L) x 16 mm (A)

Entrada

De 100 a 240 Vca / 50 - 60 Hz

Saída

7,7 Vcc / 0,6 A

Até 167 horas
Bateria interna e Autonomia
recarregável
Autodesligamento Configurável entre 1, 5, 10, 20 e 60 minutos ou desativado
Em aço inoxidável e com centro rebaixado, para evitar o escoamento de
Prato de pesagem
líquidos sobre os displays
Teclado
Gabinete
Balança
Dimensões

Manta selada com teclas de contato momentâneo
Em plástico ABS na cor preta
333mm (L) x 115 mm (A) x 300 mm (P)

Prato de pesagem 300 mm (L) x 230 mm (P)
Embalagem
Peso
Inmetro

Temperatura de operação
Umidade relativa do ar

340 mm (L) x 390 mm (A) x 130 mm (P)
2,7 kg sem embalagem ou 3,2 kg embalada
Em conformidade com a Portaria 236/94 e classe de exatidão III
De 5 a 35 °C
10 a 95% sem condensação

