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Nowoczesna waga
kontrolna z USB
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Następca najpopularniejszej wagi kontrolnej w Polsce - CAS SW-1. Stosowana w sklepach, gastronomii i na targowiskach.
Waga posiada funkcję liczenia sztuk oraz limitów wagowych i ilościowych. Wyróżnia się dużym wyświetlaczem LCD
(z podświetleniem) widocznym z przodu dla obsługi oraz z tyłu dla klienta. Podświetlana klawiatura ułatwia pracę
w pomieszczeniach o niskim natężeniu światła. Dzięki tym rozwiązaniom doskonale sprawdza się w magazynach,
przemyśle oraz w aptekach.
Waga SW-II to najbardziej zaawansowana wśród wag kontrolnych pod względem różnorodności zasilania.
Standardowo wyposażona w baterie, zasilacz sieciowy oraz w układ ładowania akumulatora.
Nowość - wersja z portem USB, dzięki któremu ładowanie wagi jest teraz możliwe z sieci energetycznej, gniazda
USB komputera lub tzw. powerbanku oraz z gniazdka zapalniczki w samochodzie.

• Nowoczesne wyświetlacze LCD
z podświetleniem gwarantują
łatwy odczyt wyników ważenia
przy każdym rodzaju oświetlenia.

Nowoczesna waga
kontrolna z USB
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Specyfikacja techniczna

Zakres ważenia

USB

SW-II 03

SW-II 15

SW-II 30

3kg x 0,5/1g

15kg x 2/5g

30kg x 5/10g

Wyświetlacz

2 x LCD z podświetleniem

Zasilanie

Zasilacz AC 230V
Baterie: 3 x R20 (1.5V)
Akumulator: 4.4V (opcja)
Złącze USB (Seria CR USB)

Czas pracy

Do 1000h przy pracy na bateriach i akumulatorze

Temperatura pracy
Wymiary szalki [mm]

-10oC ~ +40oC
187 (D) x 226 (S)

Wymiary produktu [mm]

280 (D) x 250 (S) x 112 (W)

Masa produktu netto [kg]

2,00

Złącze do komunikacji
(dostępne 3 wersje produktu)

Seria SW SR: wersja bez interfejsu
Seria SW CR RS: złącze RS232
Seria SW CR USB: złącze USB (typ B) - nowość

RS
Wyświetlacz LCD z podświetleniem

CAS Polska Sp. z o.o

Port USB do komunikacji i zasilania wagi
(wersja SW-II USB)

Port RS232 do komunikacji (wersja SW-II RS)

ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105; 02-414 Warszawa; tel. 22 255 90 00; fax 22 255 90 01; handel@wagiCAS.pl

facebook.com/wagicas
www.wagiCAS.pl

Sprzedawane urządzenia mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Specyfikacja produktów może ulec zmianie bez
powiadomienia. Folder nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prezentowane znaki graficzne są tylko i wyłącznie
użyte w celu wskazania cech i charakterystyki zamieszczonego produktu.

