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Soluções flexíveis
Promover vendas

Configurações personalizáveis
O FreshWay T é uma solução de escala flexível que inclui 

grandes displays coloridos e várias impressoras para dar 

suporte a casos de uso de autoatendimento, bem como 

casos de uso orientados pelo operador em balcões 

inferiores.

sinalização digital com uso intenso de gráficos para 

impulsionar vendas incrementais, bem como 

interações aprimoradas com o cliente.

Impressão versátil
A FreshWay T inclui opções de impressoras de etiquetas 

de 2” ou 3”, sem revestimento e de recibos para 

suportar qualquer aplicação. A capacidade de 

impressão dupla com uma impressora montada em 

poste e uma impressora remota oferece ainda mais 

flexibilidade.

Carcaça durável
A carcaça de alumínio resistente a impactos com 

superfície antiaderente protege a balança 

FreshWay T contra derramamentos, ácidos, sais e 

gorduras. Isso o torna ideal para uso a longo 

exigentes.

FreshWay T

A balança de torre FreshWay T é uma balança de PC de última 

ergonômico do display de torre elevada torna a operação fácil e 

conveniente, garantindo processos mais rápidos e precisos. As 

configurações flexíveis oferecem suporte a vários casos de uso 

para operadoras e clientes, incluindo aplicativos de 

autoatendimento.

Software intuitivo
A interface de usuário do FreshWay T oferece operação 

simplificada com sua familiar GUI do FreshPro, que é 

fácil de usar tanto para novos funcionários quanto para 

significa custos mais baixos e mais tempo para 

atendimento ao cliente de alta qualidade.

O design robusto e à prova de futuro do FreshWay T garante 

tecnologia de pesagem de alto desempenho até mesmo para os 
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Um visor colorido para o cliente oferece suporte a

prazo, mesmo em condições de comércio altamente

operadores experientes. Menos tempo de formação

geração ideal para balcões de comércio mais baixos. O design

ambientes de comércio mais exigentes.
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Stand-by: 1w
Desligado(shot down): 0,7w

Wi� opcional 802.11/a,b,c,g,n - 2,4/5Ghz
velocidade: 10/100/1000 Mb

Alcance/Precisão 3/6Kg - 1/2g / 6/15kg - 2/5g 
20/40kg 

w

(Opcional: 8Gb)

Gb   (Opcional: 128Gb)

Bord
  CPU N3350/N420

Display touch screen do operador
Display touch screen de 15,6" (39,6cm) com um visor

- Resolução do visor: 1366 x 768 pixels

- Resolução do visor: 1024 x 768 pixels

- Resolução do visor: 1366 x 768 pixels

- Resolução do visor: 1024 x 768 pixels

2,4/5GHz


