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ARIVA S MINI

Compacta
O design compacto da Ariva-S-Mini 
maximiza o espaço do balcão, 
bene�ciando operadores e
clientes. Esta é a balança de balcão
mais pequena, dentro da sua
classe, no entanto, o Ariva-S-Mini 
oferece os mesmos recursos que
o modelo Ariva-S.

Design Robusto
O seu negócio depende de escalas 
de checkout prontas para utilização
em todos os momentos. O design
robusto do Ariva-S-Mini oferece 
proteção contra sujidade e líquidos, 
por muitos anos de utilização.

Flexibilidade
Seja com conectividade ou telas, 
o Ariva-S-Mini oferece uma ampla 
gama de opções. Está disponível com 
conexões RS232 ou USB. 
As soluções de monitores variam de 
monitores simples para aplicações de
pesagem, monitores para aplicações
de cálculo de preços até à solução VCODisp. 

Tecnologia Sustentável
As balanças de veri�cação da Ariva-S-Mini 
são muito conservadoras quando se trata de 
consumo de energia.
Junto com longevidade comprovada, fontes 
de alimentação mais e�cientes e embalagens
recicláveis, as balanças Ariva são uma boa decisão 
de negócios com impacto mínimo no
meio ambiente.  

Ariva-S-Mini
Escala de Veri�cção de Intervalo 
duplo

Pequena dimensão, grande impacto: O 
Ariva-S-Mini oferece desempenho
con�ável e durável com a menor dimensão 
em balanças da sua classe. Ela ocupa
64% menos espaço no balcão do que o 
Ariva-S. A balança conecta-se à
maioria dos sistemas de ponto de venda 
para aplicações de checkout e a
computadores pessoais para muitas outras 
aplicações que requerem dados
de pesagem.

O Ariva-S-Mini possui uma caixa robusta de 
alumínio fundido e prato de
aço inoxidável. Esta balança de intervalo 
duplo é a solução ideal para
comerciantes que exigem alta capacidade, 
de até 6 kg e uma resolução de
pesagem de 1 g para produtos mais leves.

Compacta. Flexivel. Robusta.
Pesagem no ponto de venda e check-out
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Para pesagens mais rigorosas
A balança autônoma de checkout Ariva-S-Mini é a 
solução de checkout da METTLER TOLEDO para 
comerciantes com necessidades de pesagem mais 
rigorosas. A série Ariva para pesagem no sistema 
POS é composta por módulos de pesagem a serem 
instalados, se necessário, em leitores bióticos (Ari-
va-B), balanças para integração de leitores horizon-
tais (Ariva-H) e balanças autônomas sem scanners 
(Ariva-S e Ariva-S-Mini).

Faixas de pesagem
• Carga máxima: 3/6 kg
• Divisões de escala: 1/2 g
• Carga mínima: 20 g

Interfaces
Comunicações RS-232 ou USB para conectar ao sistema 
POS ou caixa registradora.
Comunicação USB disponível como computadores 
virtuais com driver Windows®, HID®
ou HID® IBM®

Conectividade POS
Compatível com a maioria dos sistemas POS

Faixa de temperatura
14 ° F - 104 ° F (-10 ° C - + 40 ° C), 0-85% de humidade, 
sem condensação

Fonte de energia
Fonte de alimentação externa de 100-240 V AC / 12 VDC 
/ 840 mA

Aprovações
OIML, NTEP, CE, NSF, UL

Dimensões do dispositivo
• Plataforma de pesagem: 160 x 200 mm
• Altura mínima: 50 mm
• Ajuste de altura e nivelamento com pés ajustáveis

Visor de linha única para aplicações somente de peso: 
opções de montagem em base e torre
• Visor retroiluminado brilhante com função de econo-
mia de energia
• Display de pesagem de 5 dígitos
• Chaves para tarar e zerar

Monitores para aplicativos de computação de preços
• Visor retroiluminado brilhante com função de econo-
mia de energia
• Display de pesagem de 5 dígitos, 6 dígitos para cada 
preço básico e valor e display de tara de 4 dígitos
• Chaves para tarar e zerar
• Opcionalmente, exibir o texto do artigo

Exibição de checkout virtual (VCODisp)
• Módulo de software para exibir informações de 
pesagem no monitor da caixa registradora
• Posicionamento livre das janelas VCODisp no monitor 
da caixa registradora tara e zeragem com botões de 
toque na janela de peso VCODisp, display de montagem 
de base opcional ou teclado.


