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Dimensões e Dados Técnicos

FreshWay H

 

A balança de PC suspensa FreshWay H completa a família de 
balanças de última geração fabricadas pela Mettler Toledo. 
Em linha com os padrões de qualidade da marca e a con�abilidade 
de suas balanças, a nova FreshWay H possui design compacto e 
higiênico com tela touch screen de 15,6 "para o operador, 
com bordas ultra�nas para evitar acumular sujidade e suportar
ambientes humidos.

Design elegante graças à espessura reduzida da estrutura da balança 
e às grandes dimensões de ambos os visores. O cliente dispõe de 
um ecrã de 15,6 ", através do qual pode observar as pesagens 
efectuadas pelo operador, bem como ver as campanhas publicitárias 
e promocionais escolhidas pelo departamento de marketing do 
estabelecimento.

Pelas suas características e estética, a balança FreshWay H é a melhor 
escolha para utilização em ambientes de trabalho húmidos ou outros
como peixarias, frutaria e secção de vegetais.

Balança de PC Suspensa de última 
geração com tela sensível ao toque.

- Design compacto de suspensão: mais 
espaço para apresentar o gênero
- Robusto e resistente: ideal para pesar 
objetos pesados   e molhados
- Grande display para o cliente: perfeito 
para promoção visual de vendas.

Ecrã de toque do Operador 15,6’’ 
Sensível ao Toque 
Retroiluminação LED 
Brilhante e alto contraste 
1024x768 pixels 

Ecrã do Cliente 15,6’’ 
Sensível ao Toque 
Retroiluminação LED 
Brilhante e alto contraste 
1024x768 pixels  

Impressora Opções disponíveis: 
Impressora de �ckets com corte automá�co 
Impressora de e�quetas de 2’’ 
Impressora Linerless 2’’ com corte automá�co 

 

Estrutura Caixa externa feita de plás�co preto 
resistente. 
Estrutura interna da balança em alumínio 
fundido. 

Pesagem Máximo                                              6/15 kg 
Divisão                                                2/5g 
Carga Mínima                                    40g 

Outros Sistema operacional Microso� Windows 10 
IoT 64 bits RAM �po DDR3. 
Armazenamento de dados em disco de 
estado sólido (SSD). 
Processador Intel dual core. 
So�ware de equilíbrio UC3. 

 


