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 Protože na výsledku záleží
Obchodní	váha,	která	vyhoví	Vašim	požadavkům

Váha bC Black
Robustnost

Spolehlivost

Ergonomie
pT

párky extra

Uzeniny
PLU: 123456

Přepis ceny

Pomocný text

Povolená sleva

69.10 Kč
16.00

432 g
   100 g

Kč
100 g
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e Výrobní řada vah bC Black

Kvalita, inovace, rentabilita

Váha METTLER TOLEDO bC Black se vyznačuje vysokým výkonem a nadčasovou váhovou 
technologií, která dokonale doplní Vaše provozní a prodejní postupy. Proto jsou právě 
naše řešení volbou, která šetří Vaše peníze.

Váha bC Black
•	Široká	nabídka	modelů	a	funkcí
•	Stavebnicová	koncepce
•	Vysoká	úroveň	kompatibility
•	Robustní	váhový	můstek	

z nerezavějící oceli
•	Kryt	váhy	navržený	pro	snadné	

čištění
•	Ergonomické	ovládání
•	Nejmodernější	konstrukce

Bezproblémový důkaz 
původu zboží
Pro řeznictví je důležité, aby 
provozovna mohla vykazovat 
původ hovězího masa v souladu 
s	legislativou	EU.	Tyto	údaje	jsou	
vytištěny	na	účtenku	nebo	etiketu	
a uloženy na serveru TAF. 
•	Správa	šarží

Prodejní pult
Vážení bez čekání ve frontě. 
Klasická, plochá nebo závěsná 
konstrukce. Vy rozhodujete, 
která váha	je	pro	Vaši	prodejnu	ta	
nejlepší, a vybíráte také svůj sor-
timent. Přejete si integrovanou 
funkcí výběru hotovosti? Žádný 
problém!

Venkovní prodej
Lehký kryt, připojení 
k bezdrátové síti a volitelná 
funkce	pokladny	–	s	váhami	bC	
Black	budou	Vaše	propagační	
stánky fungovat v průběhu 
několika minut.

Účtenka
•	Zobrazení/tisk	průběžných	obratů
•	Výpočet	účtenky	

(včetně peněz k vrácení); 
 total zaokrouhlený na celé Kč
•	Opakování	a	opětovné	otevření	

účtenky

Způsoby platby
•	Hotovost
•	Zahraniční	měny
•	Poukázky	a	stravenky	
 (libovolně definovatelné)
•	Kombinovaná	platba	(část	

stravenkami, zbytek hotově)

Protokoly pokladny
•	Průběžný/koncový	obrat
•	Uzávěrka	pokladny
•	Celkový	součet

•	Sledování	množství	zboží
•	Tvorba	dokumentace	v	souladu	

s právními předpisy

Obecné pokladní funkce
•	Vypnutí/zapnutí	pokladny
•		Různé	možnosti	konfigurace	

pokladní zásuvky (se stálým 
přístupem k zásuvce či bez něj)

•	Příjmy/výdaje
•	Nepeněžní	platidla
•	Dodávka	hotovosti/uzávěrka	

pokladny
•	Rozdělení	tržeb

Přirážky a slevy
•	Procento/absolutní	částky
•	Použitelné	u	jednotlivých	položek	

i u součtu

Předbalování
Druhý displej a samoobslužný 
pult pro zákazníky, kteří mají 
vždy naspěch? Díky vahám řady 
bC je porcování zboží a jeho 
označení cenovými etiketami 
dílem okamžiku.
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Pokladní zóna
Vážení	pouze	za	účelem	ověření,	
nebo	ucelené	řešení	pro	vážení	
a současný výběr hotovosti? 
Skenování zboží externích 
dodavatelů? Žádné dvě prodejny 
nejsou stejné. Proto používejte 
řešení,	která	jsou	pro	Vás	a	Vaši	
společnost	těmi	nejlepšími.

Technické parametry
Pultová váha bC-U2b

Úsek použití

Předbalování xxx

Obsluhovaný pult xxx

Samoobslužný	úsek x

Pokladna xxx

Váživost

6/15 kg, dělení stupnice 2/5 g, dva rozsahy •

3/6 kg, dělení stupnice 1/2 g, dva rozsahy •

15 kg, dělení stupnice 5 g, jeden rozsah •

30 kg, dělení stupnice 5 g, jeden rozsah •

Displeje

Segmentový displej •

Maticový displej •

Možnosti tiskárny

Tiskárna	účtenek,	54	mm •

Tiskárna etiket, 54 mm •

Dvojitá	tiskárna	k	tisku	etikety	i	účtenky,	54	mm •

Tiskárna nekonečné (linerless) etikety, 54 mm •

xxx velmi vhodná   x méně vhodná  

•	standardní	výbava				•		volitelná výbava

Paměť USB 
Kopírujte ceny zboží nebo konfi gu-
raci	z	hlavní	váhy	do	dalších	vah	
pomocí paměťového zařízení USB. 
Paměťové zařízení USB nahrazuje 
PC, není tedy třeba znalost práce 
na PC. Váha bC black poskytuje 
rychlé vážení se správou zboží.

Technické parametry
Pultová váha bC-U2b

Úsek použití

Předbalování

Obsluhovaný pult

Samoobslužný	úsek

Pokladna

Váživost

6/15 kg, dělení stupnice 2/5 g, dva rozsahy

3/6 kg, dělení stupnice 1/2 g, dva rozsahy

15 kg, dělení stupnice 5 g, jeden rozsah

Přizpůsobí se Vašim požadavkůmVáhy řady bC

Úplný text namísto nejasných zkratek: na displeji jsou dva řádky k zobrazení názvu zboží nebo pohyblivé reklamy.

Jasný a čitelný 
displej Jednoduché, 

praktické a rychlé
Stavebnicový, 
individualizovaný systém

Kopírujte ceny zboží nebo konfi guraci z hlavní váhy do dalších vah pomocí paměťového zařízení paměťového zařízení USB.

Váhy řady bC optimalizujíVaše vybavení dle Vašeho pracovního prostředía zamýšleného způsobu použití.

Akční nabídka:poličan 13 Kč/100 ggothaj    5 Kč/100 g

0.00 Kč
0.00

0.000 kg

Kč
kg

2. 8. 10 12:45

www.mt.com/retail

pT

Roštěná z hovězího masa

Hovězí
PLU: 123456

Přepis ceny
Pomocný text
Povolená sleva

454.65 Kč
37.50

12.124 kg

0.100 kg
Kč
kg
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www.mt.com/retail
Pro více informací

Shoda s evropskými normami
Certifikát kvality ISO 9001

Technické změny vyhrazeny
© 8/2010 Mettler-Toledo, s. r. o.
22021244DS

Mettler-Toledo, s.r.o.
Třebohostická 2283/2
100 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 272 123 150
Fax: +420 272 123 170
E-mail: sales.mtcz@mt.com

Pohyblivá reklama
Využijte zákaznického displeje u vah na obsluhovaném pultu, 
abyste přitáhli pozornost zákazníka k aktuálním propagačním 
akcím. Tyto informace jsou zobrazeny v podobě běžícího textu 
nebo pohyblivé reklamy, které zabírají několik řádků. 
Není-li displej právě používán, máte k dispozici ideální prostor 
na reklamní klipy.

Profesionální poradenství
Má zákazník dotazy ohledně produktu? Žádný problém: váha bC 
Black umožňují ukládat nápovědný text ke každé jednotlivé položce.

•	Rychlý	přístup	–	stačí	stisknout	tlačítko
•	Vhodné	mimo	jiné	pro	informace	o	alergenech,	nutriční	hodnotě,	

na tipy k přípravě, recepty a doklady o původu
•	Zvyšuje	komunikační	dovednosti	zaměstnanců	a	kvalitu	poskytovaného	

poradenství 
•	Text	lze	také	vytisknout	na	účtenku

Nejen čísla se počítají: Využijte moderní technologii displejů vah bC k propa-
gaci prodeje, posílení věrnosti zákazníků a svým zaměstnancům dejte 
k dispozici mimořádně užitečný nástroj.

Jasný displej Vám zajistí vysoký kontrast, žádné odlesky a snadné čtení 
za nejrůznějších podmínek osvětlení – kvalitní zobrazení textu, obrázků, 
grafických symbolů, případně i loga Vaší společnosti. 

Dokonalé prodejní poradenství 
Vidět a být viděn

Akční nabídka:
poličan 13 Kč/100 g
gothaj    5 Kč/100 g

0.00 Kč

0.00

0.000 kg

Kč
kg

2. 8. 10 12:45

Rychlé vyhledávání zboží pomocí 
textových řetězců
Nezapamatovali jste si PLU čísla svého nového sortimentu? 
Stačí zadat první písmena názvu zboží, vybrat požadované 
zboží a výběr potvrdit. Tento postup se také dokonalé hodí 
k	zaškolení	brigádníků	a	nových	zaměstnanců.


