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Freshbase Tower

Balança Freshbase Tower 
Rápida. Segura. Inteligente.

Com o seu software e�caz, a FreshBase contém uma operacionalidade conveniente 
com um intuitivo touchscreen para balanças de atendimento, etiquetagem e 
self-service para as zonas de produtos frescos. Aplicável a supermercados, 
confeitarias ou a lojas locais como talhos e outros: a FreshBase oferece aos retalhistas a
pesagem inteligente e a operação fácil com baixo consumo e uma construção robusta.

Com functionalidades comprovadas e impressionantes: 
A Linha FreshBase é a nova gama de balanças para retalhistas direcionada para uma 
classe de alto rendimento em um display touchscreen de pesagem totalmente adaptável.
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Linha Freshbase
Simples. Robusta. Alta Funcionalidade.

Ao eleger a FreshBase, os retalhistas estarão a efetuar um verdadeiro investimento
acertado para o futuro. Robusto design e alta-qualidade com componentes
de alta garantia operacional, o tempo de atividade assegura que as balanças tenham um
ciclo de vida longo, mesmo sob uma utilização muito intensa. A FreshBase baseia-se no
con�ável e comprovado software para touchscreen para retalhistas. 
Graças à sua tecnologia de sistemas incorporados, a linha FreshBase impressiona com o 
seu baixo consumo, excelente estabilidade do sistema e o seu processamento de
cálculos rápidos.

A Rápida e segura pesagem no atendimento: A robustez, con�ança e facilidade de
operação na FreshBase impressionaram o seu sta� de vendas no dia-a-dia. Com um
intuitivo touchscreen de operação assistida para o utilizador, através de todo o
processo de pesagem e atendimento passo a passo.

Design Robusto

Construção em alumínio signi�ca 
que as balanças FreshBase são 
incrívelmente robustas. 
FreshBase é resistente a ácidos, 
devido à sua alta resistência 
mecânica. Os cantos do
display em polímero de ABS �cam
invisíveis. As Etiquetas fáceis de
retirar, não colam à balança.

Fácil Operação Vastas Funcionalidades

Rápida e inteligente: menu
touchscreen da FreshBase é 
intuitivono funcionamento, 
oferece aos operadores uma 
interactividade de
funções convencionais. Novos
operadores podem
operar as Freshbase rapidamente
após uma operação de treino.

A FreshBase
usa as vantagens de todas as
funções incorporadas no software das
balanças, que combina o conhecimento 
e os anos de experiencia da
METTLER TOLEDO no retalho
alimentar. FreshBase é compatível
com as existentes integrações e
ferramentas de gestão de inventário.



Freshbase Tower

 
 
Trabalho facilitado  
Para um serviço constante, rápido e preciso:  
Os operadores podem ajustar o display  
anti-brilho do operador ao seu gosto  
individual, e requisitos ergonómicos. A  
rápida-reação do touchscreen capacitivo  
permite que o toque não necessite de  
qualquer pressão no mesmo. 
 
 

 
De fácil limpeza  
Higiene simples: O touchscreen  
e display de cliente não tem uniões ou  
rugas e o prato de pesagem em inox 
pode ser limpo com um  
movimento rápido – facilitando uma rápida  
limpeza no dia a dia. Ergonomica:  
de fácil acesso à limpeza, incluindo  
a cabeça de impressão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Perfeita experiencia de compra  
Peso e preço num ápice: O display de 7”  
De cliente a cores em tecnologia de LED- 
Backlit tem um angulo altamente visível e estável de 
alto brilho, alto contraste que garante uma excelente 
visibilidade de forma legível. 
. Isto transmitirá confiança aos clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ligações Protegidas

  

Protegidas de água, humidades e 
danos: todas as ligações dos cabos

 

se encontram

 

estanques

 

debaixo da 
balança. O botão

 

on-off switch 
também está aí

 

protegido, protegido 
de ser pressionado

 

inadvertivelmente. 
A antena integrada WLAN permite a 
ligação à rede sem qualquer tipo de 
cabos

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º Impressor de ticket Optional  
Conveniente: Atendimento e 
etiquetagem com uma balança, mude 
facilmente entre o recibo e o 
impressor de etiqueta com apenas 
um toque. Mudar o rolo no 
impressor de tickets é rápidocom a 
função drop-in. Smart: para limpar 
cortar sem arestas ao corte 
automático de papel 
. 

Troca de rolo rápida  
Importante durante as houras  
de movimento: Mudar o rolo livremente,  
significa sem esperas para o cliente.  
O impressor de etiqueta de 2” integrado   
imprime rapidamente todas as compras  
no papel; podendo usar grandes rolos  
de etiqueta e tickets até 120mm de  
diametro significa menos necessidade  
de trocas de rolo.

 

 

 
  

 
 
 

FreshBase Line –  O acesso inteligente à pesagem Touchscreen   
• Touchscreen conveniente com software de balança de alta performance scale  
• Processo rápido de pesagem devido à interatividade do touchscreen com janelas de ajuda para o operador  
• Alto nível de funcionalidades e robustez de qualidades comprovadas pelo software METTLER TOLEDO 

 
• Simples incorporação nos processos de trabalho existentes (ferramentas e gestão de inventário)  
• MT Verde: Poupança de energia e recursos – Sistemas efetivamente implementados  
• Alta-qualidade de componentes para um longo ciclo de vida  
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Dados Técnicos 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
Display de operador  
• 10.1-inch (25.6 cm) display de luminosidade 

capacitivo de alto contraste tecnologia de LED-
backlit 

• Resolução do display: 1280 x 800 pixeis  
• Inclinável com angulo ajustável (stepless) 
 
Dispalay de cliente  
• 7” (17.78 cm) display de cliente com luminusidade e 

alto-contraste tecnologia LED-backlit  
• Resolução do display: 800 x 480 pixels 
 
Impressor(es)  
• 2” impressor etiquetas (56 mm)  

- Velocidade Impressão: até 125 mm/s  
- Resolução: 8 dots/mm  

• 2” impressor tickets (56 mm) *,**  
- Corte papel automático  
- Velocidade impressão: até 150 mm/s  
- Botão separado to para avanço manual de papel 

 
Processador  
• ARM ® Freescale™ 1.0 GHz  
 
Armazenamento de dados  
• 1 GB DRAM  
• 8 GB memória Flash, expansível usando a 

slot integrada micro-SD 
 
Interfaces e protocolos  
• Ethernet interface (10 / 100)  
• 1 x serial RS232 interface  
• 1 x RJ11 interface para controlar a gaveta de dinheiro  
• 3 x ligações USB 2.0   
• 1 x ligação USB OTG  
• Rede integrada sem fios para transmissão de dados de 

acordo com o standard IEEE 802.11 b/g/n* 

• Ligação a áudio externo 
 
Sistema operativo  
• MT Smart OS Embedded  
 
Alimentação  
• 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz 

 
 
 
 
 
Média de consumo  
• Em  funcionamento: ca. 10W 
 
Construção  
• Alta estabilidade devido à construção total em aluminio  
• Resistente a choques e polímero de ABS embutido para o display.  
• Toda a balança com revestimento anti-aderente (não colam etiquetas) 
 
Cor da balança  
• Preto  (RAL 9005) 
 
*Disponível a pedido; PF pergunte por data de 

entrega 

 **Opcional (FreshBase Torre com dois 

impressores) 
 
ARM® é uma marca registada da ARM Limitada na UE e/ou outros paises.  
Freescale™  é uma marca registada da Freescale Semiconductor Inc. nos EUA e/ou outros paises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas as medidas em 
milímetros 

 
FreshBase Torre faz parte da linha FreshBase de 
balanças – a forma esperta de começar com o 
retail de conveniência METTLER TOLEDO 
touchscreen pesagem. A linha FreshBase inclui 
uma extensa gama de balanças touch para 
atendimento, etiquetagem e self-service com 
uma grande variedade configurações. 

 
 
 

www.mt.com/retail   
  

 
 

  
  

 
 

 
 

   
 


