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Freshway Tower

UMA NOVA FORMA DE GERIR
AS OPERAÇÕES DO SEU NEGÓCIO

Pesagem, manipulação de pagamentos e muito mais! 
A balançaFreshWay Tower PC oferece conveniência operacional com uma tela
sensível ao toque com um poder único de computação de alto desempenho,

em posições de caixa registradora com necessidades de pesagem.

Um dispositivo multifuncional que lhe fornece mais espaço para a linha de produtos: a FreshWay Tower
é poderosa e rápida, uma balança all-in-one para PC, da METTLER TOLEDO que foi projetada 

especi�camente para lojas de frutas e vegetais, confeitarias e cadeias de outras lojas, pelo seu design único
e imbativel.



Freshway Tower

Balança FreshWay Tower PC
Poderosa solução multifuncional

Seja para conexão a uma gaveta de dinheiro, a utilização de software de checkout 
preferido, como suporte para outros aplicativos de PDV para ERP ou para marketing 
na loja do display do cliente das balanças: 
empresas alimentares e os seus proprietários que escolham FreshWay Tower têm 
garantia de um ultra - escala moderna baseada em PC que lhes dá bastante 
liberdade para estender o dispositivo para criar uma solução completa que está 
perfeitamente alinhada com suas necessidades individuais.

Design de assinatura 

Inovação. Design. 

Alta qualidade. 

Com seu design altamente contemporâneo e 

fino, a METTLER 

A balança TOLEDO FreshWay Tower para PC 

estabelece um novo padrão em termos de criação 

da imagem de vendas perfeita. 

Arquitetura do PC 

Abertura. Flexível. 

Versátil. 
A METTLER TOLEDO FreshWay Tower 

suporta a utilização de incontáveis 

aplicativos de terceiros 

graças à sua arquitetura padrão baseada em 

PC. 

Marketing na loja 

Rápido. Alta performance. 

Aumento de vendas. 

Graças ao seu impressionante poder de 

desempenho, a METTLER TOLEDO FreshWay 

Tower também é capaz de suportar campanhas de 

sinalização digital com uso intensivo de gráficos no 

ponto de venda. 
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Balança FreshWay Tower PC

Operação ergonômica com 
display toushscreen
O Sistema de exibição de escala 
�exível (FSDS) permite que os 
operadores ajustem o ângulo de
inclinação vertical e horizontal do 
display, de acordo com seus 
próprios requisitos - para
uma operação de toque mais rápida 
e precisa.

Tela do cliente de alto
impacto
O horizontalmente ajustável
display do cliente com tecnologia de
retroiluminação LED, fornece um
ângulo de visão impressionante com alta
estabilidade, bem como excelentes valores 
de brilho e contraste para garantir o máximo
impacto promocional combinado com ótima
legibilidade.

Mudança de rolo rápido
Graças à abertura posicionada na parte
frontal da impressora de etiquetas e ao
mecanismo de encaixe inteligente, o rolo
de papel pode ser trocado rapidamente.

Prato de Pesagem

A Balança de Torre FreshWay não tem aberturas
ou bordas que possam acumular sujidade. 
O prato de pesagem pode ser removido
rapidamente e é fácil de limpar - garantindo uma higiene
perfeita.

Precisão de pesagem

Os pés de apoio ajustáveis são facilmente
acessíveis e são protegidos contra mudanças acidentais. 
A cobertura externa dos pés de apoio oferece
excelente proteção contra sujidade.

Operação e desempenho independentes

A antena MIMO-WLAN integrada garante uma
conexão ideal com a rede - ideal em locais
onde os cabos LAN convencionais não são
uma opção. O poderoso Solid State Disk traz
um desempenho impressionante.

Design plano e refrigeração sem
ventoinha
A antena MIMO-WLAN integrada garante uma
conexão ideal com a rede - ideal em locais
onde os cabos LAN convencionais não são
uma opção. O poderoso Solid State Disk traz
um desempenho impressionante.
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Dados Técnicos

Tela do operador

Tela sensível ao toque de 12,1 "(30,7 cm) 
Tela sensível ao toque com tecnologia de luz de fundo LED
O ângulo de inclinação é ajustável por meio do Sistema de
exibição de escala �exível
Resolução da tela: 800 x 600 pixels
Resolução XGA: 1024 x 768 pixels (opcional)

Tela do cliente

Tela de 12,1 "(30,7 cm)
Tela com tecnologia de retroiluminação LED O eixo
vertical e o ângulo de inclinação são ajustáveis por
meio do Sistema de exibição de escala �exível.
Resolução da tela: 800 x 600 pixels
Resolução XGA: 1024 x 768 pixels (opcional)

CPU

Intel ( R) Átomo TM D2550 Dual core 1,86 GHz *

Impressora

Impressora de recibos com largura de 2 "(54 mm)
Velocidade de impressão: até 150 milímetros / segundo
Cortador Automático
Botão separado para avançar manualmente o papel
Resolução de impressão: 8 pontos por milímetro

* Intel e Intel Atom são marcas comerciais da
Intel Corporation nos EUA e / ou em outros
países

Armazenamento de dados

DDR3 2 GB de RAM
SSD de 32 GB (disco de estado sólido)

Interfaces e protocolos

Interface Ethernet TCP / IP (10M / 100M)
1 x interface RJ11 para controlar a caixa registradora
gaveta
1 interface serial RS232 4
conexões USB 2.0 1 x áudio
1 x microfone
Solução sem �o integrada para transmissão de dados
sem �o de acordo com o padrão IEEE 802.11 b / g / n
(opcional)

Sistema operacional

Suporte Windows Embedded Standard (WS7E)
Suporte Linux

Cor da caixa

Preto

Faixa de Pesagem

6 kg / 15 kg

Incremento

2 g / 5 g

todas as dimensões em mm


