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UC3

Padrões mais elevado na
E�ciência de Pesagem

Facilidade de Operação
Rápido, interativo e fácil de usar: a sua
tela sensível ao toque de 12,1" e tecnologia 
de retroiluminação LED, transforma a 
pesagem de produtos e a impressão de 
etiquetas extremamente fácil, o que
signi�ca que os clientes podem ser atendidos 
de forma rápida e e�ciente pelos seus colaboradores.

Grande variedade de unidades 
de impressora
A balança suspensa para PC UC-HWT-M está 
disponível com unidades de impressora 
opcionais para a saída de etiquetas. A impressora
de etiquetas opcional de 3" é perfeita para
imprimir certi�cados de origem e dicas práticas
de preparação.

Legibilidade excepcional
Todas as informações de preço e pesagem 
são claras e de fácil leitura, mesmo nas 
condições de iluminação mais di�ceis, 
na tela vísivel para o cliente. 
O display de alta qualidade de 
retroiluminação LED garante que não haja
má legibilidade para os clientes. 

Alta e�ciência energética
Melhor contraste e brilho com menor consumo 
de energia: a tela sensível ao toque do operador
e a tela do cliente são extremamente e�cientes
em termos de energia graças ao seu modo de 
economia de energia personalizável.

UC3
Balança suspensa para PC 
de última geração com controle
touchscreen.
A balança suspensa PC UC3 é a escolha 
perfeita para empresas que procuram 
uma balança suspensa de alto desempenho
com reservas de energia su�cientes para as 
aplicações mais exigentes. 
O robusto invólucro de aço inoxidável 
protege de forma consistente os eletrônicos 
da balança e a unidade de impressão contra 
derramamentos, ácidos, sais e gorduras, 
o que signi�ca que esta balança é perfeita 
para utilização com produtos húmidos 
ou suculentos, como peixes, 
frutos do mar, frutas e vegetais. 
O display de 5,7" de alta qualidade com 
tecnologia de retroiluminação LED garante
que as informações de peso e preço 
possam ser facilmente lidas pelos clientes 
mesmo nas condições de iluminação 
precárias.
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• Design compacto de suspensão - mais espaço para apresentar produtos
• Robusto e resistente - ideal para produtos húmidos e suculentos
• Processador de alto desempenho - para os aplicativos mais exigentes no ponto de venda
• Design funcional - simples e fácil de limpar

A linha UC Evo Max é a família de balanças para PC da METTLER TOLEDO para os negócios 
mais rigorosos. A linha UC Evo Max pode ser usada para uma ampla variedade de
alimentos frescos e também oferece suporte a aplicativos com uso intensivo de CPU, como 
promoções de vendas multimídia no ponto de venda. A linha UC Evo Max impressiona com sua
excepcional capacidade de rede e capacidade de suporte a aplicativos externos.

• Tela sensível ao toque
• Tela sensível ao toque de 12,1 "(30,7 cm)
• Tela sensível ao toque com tecnologia de retroiluminação LED
• Resolução da tela: 800 x 600 pixels

Tela do cliente
• Tela de 5,7 "(14,5 cm)
• Tela com tecnologia de retroiluminação LED
• Resolução da tela: 640 x 480 pixels

Opções de impressora
• Impressora de bilhetes de 2 "(54 mm)
• Impressora sem revestimento de 2 "(54 mm), impressora
de etiquetas opcional de 3" (72 mm), opcional
• Velocidade de impressão: até 125 milímetros / segundo Resolução
de impressão: 8 pontos / milímetro (200 dpi) Logotipos impressos
em tíquete ou etiqueta
• Impressão de caracteres maiúsculos e minúsculos Escolha de
101 fontes de impressão
• Rótulos personalizáveis
• Armazenamento de dados
• SSD de disco rígido de 250 GB (opcional)
• 2 GB de RAM
• 4 GB de RAM (opcional)

Interfaces e protocolos
• Interface Ethernet TCP / IP (10/100) 1
interface serial RS232
• 1 x interface RJ11 para controlar a gaveta da caixa registradora 2 x
conexões USB 2.0
• Solução sem �o integrada para transmissão de dados sem �o de acordo
 com o padrão IEEE 802.11b / g / n (opcional)

Manutenção Remota e Comunicação de Dados
• Em contato SM Serviços Remotos
• FTP (protocolo de transferência de arquivos)
• VNC (Virtual Network Computing)

Sistema operacional
• Windows Embedded Standard 7 Linux (opcional)

Cores da caixa
Prata


