Informacja o produkcie
KH II 100 Pro
Najnowsza technologia w kompaktowym wydaniu - nowa seria K-class II Pro.
Zintegrowana drukarka 3-w-1 to wartość dodana dla klienta. Intuicyjna i szybka
obsługa dzięki ekranowi dotykowemu. Większa wydajność dzięki imponującej pamięci
operacyjnej. Wszystkie modele zostały wyposażone w procesor Intel®Quad Core: idealne

Więcej informacji
Wysoka wydajność,
szeroka paleta
rozwiązań oraz
wariantów aplikacji

rozwiązanie pod nowe funkcjonalności i wymagania.

Opis produktu
Waga kompaktowa KH II 100 Pro oferuje funkcje nieodzowne w nowoczesnej
sprzedaży detalicznej. Waga Bizerba łączy w jedno wszystkie najważniejsze zadania
w punkcie obsługi klienta: ważenie, funkcje kasowe, drukowanie, kompetentne
doradztwo konsumenckie jak również wyświetlanie materiałów promocyjnych oraz
informacji o sprzedaży krzyżowej.
Otwarta konstrukcja platformy PC oferuje ogromną pojemność, co oznacza
bezproblemowe wdrażanie nowych aplikacji lub dostosowanie się do
indywidualnych wymagań klienta. Nawet podłączenie urządzeń firm trzecich nie
stanowi problemu.
Kompaktowy design wagi sprawia, że rozwiązanie jest elastyczne: wagę KH II
100 Pro można ustawić w dowolnym miejscu i bez względu na tryb sprzedaży:
sprzedaż zza lady, samoobsługa lub znakowanie cenowe. W połączeniu z pomostem
wagowym, rozwiązanie waży towary do 150 kg.
Możliwość podłączenia szuflady kasowej to dodatkowy atut wagi KH II 100 Pro.
Prosta wymiana rolki etykiet oraz beznarzędziowy demontaż części.

KH II 100 Pro z 12,1” wyświetlaczem
obsługującego

Cechy szczególne
- Waga multimedialna z wydajnym procesorem Intel®Quad Core:
większa wydajność do optymalnej prezentacji grafiki przy niskim zużyciu energii
- Duża pamięć operacyjna: idealne rozwiązanie pod nowe funkcjonalności i 		
wymagania
- Aktualny system operacyjny Windows oraz Linux: 64-bitowy
- Funkcja Easy Clean do prostego oraz szybkiego procesu czyszczenia
- Funkcja Easy Load do błyskawicznej wymiany rolki etykiety - wielofunkcyjna drukarka
dla bonów i etykiet w tym Linerless z szerokością rolki do 80 mm.
- Możliwy dodatkowy projekt etykiety na zadrukowanym papierze Linerless
- Drukarka etykiet
- Funkcja Paper Near-End* (Ostrzeżenie przed zbliżaniem się do końca papie
ru dla wag pozostawionych bez nadzoru w trybie samoobsługowym)
- Funkcja Easy Level - Kompensacja przechylenia*
- Prawidłowe wskazanie masy pomimo poprzecznego położenia
- Wysokiej klasy pakiet oprogramowania Bizerba*
- RetailPowerScale - oprogramowanie dla wag
- RetailApps to rozszerzenie funkcjonalności urządzenia
- RetailFramework
- RetailIntegratorsKit (RIK) do integracji oprogramowania firm trzecich
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KH II 100 Pro z 7” wyświetlaczem klienta

KH II 100 Pro B
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*Opcje:
- Easy Level Kompensacja przechylenia
- Podwójna drukarka
- Zastosowanie funkcji ważenia: KH II 100 Pro B
- Oddzielny pomost wagowy do 150 kg: KH II 100 Pro G
- Drugi port COM do podłączenia szuflady kasowej
- Szuflada kasowa
- Funkcja Paper Near-End (Ostrzeżenie przed zbliżaniem się do końca papieru)
- WLAN
- Przyłączenie terminala płatniczego

Bizerba Polska Sp. z o.o.
ul. Anny Walentynowicz 10
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T +48 81 531 86 80
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www.bizerbapolska.pl
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