FICHA TÉCNICA

POS
TPV

BM500 ARM ETQ
SOLUÇÃO DE ETIQUETAGEM
(HARDWARE + SOFTWARE)

Fabricado na União Europeia

PESO LÍQUIDO

5,26 kg

DIMENSÕES (VERSÃO 12”)

40 X 28 X 14,5 cm

VOLUME EMBALAGEM
SETORES DE ATIVIDADE

SOFTWARE

GRUPO

www.sdilab.pt

www.grupojpm.pt

0,046 m³

BM500 ARM ETQ

CARACTERÍSTICAS

MODELO

·· Ecrã LCD Tátil de tecnologia Capacitiva Projetada de 12” ou 15”
·· Interface gráfico intuitivo e de fácil utilização
·· Processador Freescale i.MX6 2x1GHz (Dual Cortex™-A9 MPCore™)
·· Armazenamento Flash 8GB eMMC
·· Memória RAM 1GB DDR3
·· 4 Portas USB
·· Porta RS232
·· Proteção IP65
·· Construção totalmente em aço inoxidável.
·· Software de Etiquetagem em ecrã tátil (não necessita de rato e teclado).
·· Multilingue: Português, Espanhol, Francês e Inglês.
·· Permite interligação a 2 plataformas check-out ou industriais com diferentes capacidades.
·· Botões de acesso rápido de seleção de etiqueta, pesagem automática/manual, balança 1/balança 2,
teclado numérico, lote, rastreabilidade e campos fixos.
·· Impressão de etiquetas manual ou automático.
·· Ligação até 4 Etiquetadoras ou Impressora de papel contínuo para listagens de impressões.
·· Software compatível com etiquetadoras Zebra, Eltron, Godex, Citizen, Datamax, Cab mach e Intermec.
·· Largura e comprimento da etiqueta ilimitada (apenas limitada pela seleção da etiquetadora).
·· Formatos de etiqueta programável até 9999 com 70 campos cada.
·· Base de dados de clientes até 999999.
·· Base de dados de artigos ilimitada.
·· Ingredientes até 9999 com 800 caracteres.
·· 24 linhas de textos programáveis.
·· Importação de logótipos diretamente no equipamento e ilimitado.
·· Rastreabilidade adaptável a todo o tipo de produtos alimentares e não alimentares.
·· Emissão de etiquetas com vários campos, totalmente configuráveis: Nome do Produto; Descrição
da Composição; Recomendações sobre conservação; Recomendações sobre preparação; Peso kg;
Preço kg; Total; Lote; Código de barras (EAN-13, EAN-128, GS1-128, EAN-8, CODE 128, 2:5, 2:SI,
CODE-39, CODE-93, CODABAR, UPC-A, ITF-14); Data de embalagem; Data de Validade; Textos livres;
Ingredientes; Campos de rastreabilidade.
·· Emissão automática de etiqueta de caixa, palete, camião, etc. até 6 níveis de totalizadores.
·· Edição gráfica e tátil de etiquetas de artigos, caixas e paletes (sem necessidade de outro software de
programação).
·· Impressão de vários códigos de barras na etiqueta (ilimitado).
·· Datas: possibilidade de configurar até 4 datas diferentes.
·· Permite alteração do ambiente de trabalho, cores dos botões de artigos e famílias, colocação de imagens.
·· Impressão de etiquetas por quantidades definidas ou impressão se o peso se situa dentro de parâmetros
predefinidos no artigo.
·· Artigos associados a etiquetas, tabela de ingredientes.
·· Gestão de lotes programados no artigo ou geral.
·· Impressão de etiquetas com dados do cliente.
·· Alteração/criação rápida e fácil de artigos e famílias
·· Artigos com 2 códigos e duas designações ou códigos associados ao cliente.
·· Anulação de etiquetas com supressão nos vários níveis de totalização programados.
·· Anulação ou reimpressão da última etiqueta ou de uma etiqueta existente no histórico.
·· Exportação de todas as etiquetas impressas para uma PEN (ficheiro CSV) ou impressora externa.
·· Cópia de segurança através de PEN Drive.
·· Importação e exportação das etiquetas através de PEN.
·· Emissão de todo o tipo de documentos (fatura, venda a dinheiro, guia de transporte, etc.).

OPÇÕES

REFERÊNCIA

BM500 ARM
ETQ 12”

20433400000E

BM500 ARM
ETQ 12”
INDOOR

20433400006E

BM500 ARM
ETQ 15”

20433410000E

BM500 ARM
ETQ 15”
INDOOR

20433410006E

REFERÊNCIA

Upgrade Versão POS (ETPOS Pro)

5D0113

Versão ETQ (Módulo de Etiquetagem)

5D2301

Wifi

20741040000A

BMGEST

21207090000A
Consulte a tabela de preços
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