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Var
En våg som består av flera 
modulervilket gör den lätt att 
placera i olika disklösningar.

Vem
En våg för personalen när de ska 
väga varor i kassazonen. 

Vad
DIGI DS-983SCII är en kassavåg som 
kan kopplas till ditt kassaregister 
och butiksdatasystem.

DIGI DS-983SCII 
Kassavåg med  
kompakt vågenhet

DS-983SCII är en kassavåg i modulärt utförande för att passa olika typer av applikationer. DS-
983SCII har en display med stora tydliga siffror. Den kompakta vågenheten gör den idealisk där 
man har begränsat utrymme utrymme på disken såsom i t.ex. kiosker och bensinstationer.

Den snabba stabiliseringstiden gör att vägningen i kassan går snabbt. Som standard är DS-
983SCII utrustad med RS-232 interface för koppling till kassaregister och butiksdatasystem, med 
kommunikationsprotokoll för de flesta kassregister/system. 

 h Snabb stabiliseringstid ger snabb hantering i kassan.
 h Bra kapacitet och hög noggrannhet med multirangefunktion.
 h Tydlig LCD-display med stora siffror.
 h Enkel mjukvarukonfigurering.
 h Protokollstöd för de flesta kassaregister/system.
 h DS-983SCII har en kompakt vågenhet.
 h OPOS driver.
 h DS-983SCII har 6 kg kapacitet med multirange 0-3kg (1g) 3-6 kg (2g).



Skiss med mått
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DIGI DS-983SCII
Mått elektronikenhet 
Bredd: 87 mm 
Höjd: 81 mm 
Djup: 132 mm

Mått lastbärare 
Bredd: 230 mm 
Höjd: 45 mm 
Djup: 180 mm

Nettovikt 
Vikt: 4,1 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 och 
butiksdata. Protokoll finns för de ledande 
registren/butiksdatasystemen.

Levereras med 2m kommunikations kabel 
med 9 polig D-sub kontakt.
 
Display 
Vikt, 5 siffror
Mått: 130 (B) x 34 (D) x 200 (H) mm
Displaykabel längd: 5 m
 
 

Strömförsörjning 
12 V DC via nätaddapter 

Effektförbrukning  
6 W 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar
i sortiment och konstruktion.


