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CAS ER PLUS BEZ NOŽKY 

Váha CAS ER PLUS je určena pro použití v obchodním i v neobchodním styku na vážení 
při prodeji zboží s výpočtem ceny (potraviny, zelenina apod.). Váha má velmi atraktivní vzhled 
a kvalitní zpracování. Vážní miska je z nerezu a skelet váhy je z kvalitního plastu. Váha 
disponuje vestavěným akumulátorem, který zabezpečí provoz váhy až na 140 hodin. V běžném 
provozu je váha napájena AC 230 V přes adaptér. Předností váhy je gumová tlačítková 
klávesnice. Zákaznický displej je umístěn zezadu na těle váhy .  

Tato váha je určena pro použití v obchodním i v neobchodním styku na vážení při prodeji zboží s 
výpočtem ceny (potraviny, zelenina apod.). Skelet váhy je plastový s nerezovou vážní miskou. 
Váha je napájena AC 230V přes adaptér. Vestavěný akumulátor zabezpečí provoz váhy na cca 
140 hodin. Předností váhy je atraktivní vzhled a kvalitní gumová tlačítková klávesnice. 
Zákaznický displej je umístěn zezadu na těle váhy.  
 
Funkce: 
-  tárování, 7 předvoleb pro přímé ceny 
-  automatické vypínání váhy - po 10, 30, 60 minut („Auto Power OFF“) 
-  programování přednastavených položek – PLU kódů - lze přednastavit až 199 předvolených 
položek PLU (s čísly od 1 do 199), z toho PLU kódy č.1 až 7 jsou přímo na klávesnici na jeden 
stisk tlačítka. Do paměti se ukládá jednotková cena.  
-  možnost nastavení směnného kursu Kč/ € 
-  standardní komunikace RS-232 jako u ostatních  modelů CAS - možnost připojení k 
pokladně Euro, QMP nebo PC. 
 
Základní parametry: 
váživost: 6/15 kg – dvou-rozsahová rozlišení (dílek): 2/5 g 
rozměr vážní plochy (mm): 305 x 220 mm  
krytí IP: 54  

hmotnost (kg): 5,75 

napájení: AC 230 V 

alternativní napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6 V  

provedení vážní plochy: nerez 

komunikační rozhraní: RS-232 pro připojení 
k pokladně nebo PC 

displej: LCD 

certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření 

provozní teplota: -10°C » +40°C 

záruka: 24 měsíců 
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