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VÁHOPOKLADNA FRESH WAY METTLER TOLEDO 

FreshWay Tower je nová váha METTLER TOLEDO s dotykovým displejem, která 
splňuje nejvyšší požadavky ctižádostivých prodejců potravin. FreshWay T v sobě 
snoubí oceňovaný design a dokonalý výkon, jimiž nastavuje nové standardy pro 
pohodlné vážení a obsluhu zákazníků. 

Prodejci potravin, kteří si vyberou 
FreshWay T, mají jistotu, že se jim 
dostává vysoce výkonná a 
moderní technologie vážení, která 
obstojí i v budoucnosti. FreshWay 
T vyniká působivou řadou 
váhových funkcí uzpůsobených na 
míru různým maloobchodním 
prostředím. Nezáleží na tom, zda 
se jedná o obslužné pulty v 
supermarketech, v zázemí, 
samoobslužná vážicí zařízení či o 
kombinovaná pokladní řešení v 
prodejnách teplých pokrmů a 
lahůdkářství. 
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FUNKCE A VÝHODY 

  
DESIGN UDÁVAJÍCÍ TRENDY 
Díky svému současnému, avšak nadčasovému designu nastavuje 
FreshWay T nový standard pro vytvoření dokonalého prodejního image. To 
potvrdila i cena Red Dot: Nejlepší z nejlepších. Čisté linky FreshWay T 
působivě dokreslují čistý a jednoduchý tvar a štíhlý profil, a nebrání tak 
zornému poli. Tím podporují otevřenou a příjemnou atmosféru nakupování.  

  
FUNKČNÍ PLÁŠŤ 
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FreshWay T má velmi malé rozměry. Díky nepřilnavému povrchu, který odpuzuje nečistoty, 
hladkým nastavitelným opěrným patkám a absenci mezer a hran posiluje koncepční design 
FreshWay T hygienu a praktickou funkčnost. Usnadňuje tak život prodejcům potravin.  
  

  
IN-STORE MARKETING 
FreshWay T stimuluje impulzivní nákup čerstvých potravin, a to díky svým 
vynikajícím energetickým rezervám, které umožňují realizovat graficky 
náročné digitální kampaně značky v místě prodeje. Výrazný 12,1 palcový 

displej pro zákazníka je ideální mediální platformou, která může 
zvýšit tržby prostřednictvím propagace, jež posiluje prodeje, a 
přesvědčivých reklamních kampaní. 

Výkon Procesor Intel® Dual Core Operátorský displej a klávesnice 12,1palcový (30,7cm) 
dotykový displej s LED podsvícením; rozlišení 800 x 600 px (volitelně 1024 x 768 px) Data 
Storage DDR3 RAM; Solid State Disk (SSD) Rychlost tisku Až 150 milimetrů/sekundu Operační 
systém Microsoft Windows® 10 IoT 64-bit, openSUSE 42.2 64-bit Síťové provedení Bezdrátové 
nebo kabelové Váživost 3 kg/6 kg; 6 kg/15 kg Konstrukce Malé rozměry, čisté linie a štíhlý profil 
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