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Var
En våg som kan flyttas till olika 
placeringar då den även kan drivas 
via batterier. 

Vem
Enkel våg för personalen när de 
ska väga varor i butik, kiosk eller 
marknad. 

Vad
DIGI DS-781 är en prisuträknande  
kioskvåg som kan kopplas till ditt 
kassaregister.

DIGI DS-781 
Kioskvåg 

DS-781 är en prisuträknande våg med interface för koppling till kassaregister. Den 
har en tydlig LCD display och finns även med kunddisplay på stolpe DS-781PR. Som 
standard är den utrustad med RS-232 interface för koppling till kassaregister.

DS-781 har 14 snabbval för de mest frekventa produkterna om du använder den utan 
koppling till kassa. För att använda DS-781 där nätspänning saknas kan man använda 
vanlig batterier (4 st C cell), den kan då drivas i ca 120 timmar på batteri.

 h Kan användas såväl fristående som kopplat till kassaregister.
 h RS-232 interface ingår som standard för koppling till kassaregister
 h Tydlig högkontrast LCD-display.
 h Bra kapacitet och hög noggrannhet med multirange funktion.
 h 14 snabbvalstangenter för de mest frekventa priserna.
 h Finns som DS-781PR med stolpdisplay eller DS-781BR integrerad kunddisplay.
 h Vågplatta i rostfritt stål.
 h Kan drivas via nätspänning eller batteri.

DS-781PR modell med kunddisplay på stolpe

Kundsida av stolpdisplay

DS-781BR modell med integrerad kunddisplay
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DIGI DS-781BR
Bredd: 336 mm 
Höjd: 124 mm 
Djup: 350 mm 
Vågplatta: 300 x 225 mm 
Vikt: 3,4 kg 

DIGI DS-781PR
Bredd: 336 mm 
Höjd: 374 mm 
Djup: 350 mm 
Vågplatta: 300 x 225 mm 
Vikt: 4,2 kg 

DIGI
DIGI ett av världens starkaste varumärke 
inom butiksvågar, packmaskiner och printrar. 
Genom vår långa erfarenhet inom vägning och 
packning ger vi er den lösningen som passar 
bäst efter era behov. 

Tekniska specifikationer
Kapacitet  
15 kg multirange 
(0-6 kg/ 2 g 6-15 kg/5 kg) 

Viktgivare 
Lastcell 

 

Interface 
RS-232C för koppling till kassaregister.
Protokoll finns för de ledande registren. 
Anslutningskabel med 9-polig d-sub ingår. 
 
Display 
Vikt, 5 siffror
Kg Pris, 5 siffror
Pris, 6 siffror 
 

 
 

Strömförsörjning 
230 VAC 50Hz, via nätaddapter alt. 
4 st C-cell batterier 

Effektförbrukning  
0.24 W vid drift på nätspänning
0.12 W vid drift på batteri 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar
i sortiment och konstruktion.


