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LINHA ARIVA

Opções de Exibição
Para uma visibilidade e legibilidade perfeita

Informativo. Claro. Conveniente. A Linha Ariva de balanças de checkout oferece aos
comerciantes uma variedade de diferentes opções de visualização do preço, peso e
detalhe dos produtos, permitindo adaptar as suas escalas de caixa à situação especí�ca
ou da zona de caixa.

Exibição de única de Peso
O display sem computação de preço 
aprimora a balança de check-out 
Ariva com uma tela de peso de linha 
única, com informações de pesagem.
Números grandes, visor anti-re�exo e 
retroiluminado, que desliga quando 
não é utilizado para economizar 
energia, garantem uma boa legibili-
dade. 

Display de preço e peso de quatro 
linhas
O cliente pode ver imediatamente
quanto está a gastar após a leitura
de cada item: A tela de cálculo de
preços lista claramente o peso, o 
preço unitário e a quantidade. 
Números grandes, uma tela
anti-re�exo e um display retroilumi-
nado, que desliga quando não é 
usado para economizar
energia, garantem uma boa legibili-
dade.

 

Display conveniente
Este display aumenta a con�ança do 
cliente: O display
alfanumérico com tecnologia LCD 
mostra o nome do item, bem como o 
peso, preço unitário e quantidade. As 
suas diversas opções de instalação e 
atualização tornam-o particular-
mente adequado para se
adaptar aos requisitos individuais de 
cada área de checkout.

O mundo do comércio alimentar é muito colorido e diversi�cado, e as balanças de caixa da Ariva podem ser
perfeitamente ajustadas aos requisitos especí�cos de cada tipo de comécio em termos de exibição de
informações aos clientes. Todas as opções de display Ariva são compatíveis com todos os modelos
da Linha Ariva.
A tela cria uma sensação de abertura e con�ança e também comodidade para os clientes. Além de
exibir o peso, preço unitário e preço total, o display alfanumérico LCD também indica claramente o nome do
produto. Ao mesmo tempo que tem um design fora de série!
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Dados Técnicos

 
 

 

 
 
 
 

 

Maior qualidade de 
atendimento ao cliente

A linha Ariva da Mettler Toledo dispõe 
de balanças de caixa de saída de alto 
desempenho para lojas alimentares. A 
sére Ariva é composta por módulos 
de pesagem para integração com 
scanners bi-óticos
(Ariva-B), balança para integração em 
scanners horizontais (Ariva-H) e bal-
ança autónoma sem scanner utilizada 
no ponto de venda (Ariva-S).
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