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TELEVENDAS

TOPMAX-SS PLUSTOPMAX-SS PLUS

Google Play e o logotipo do Google Play são 
marcas registradas da Google LLC.

Possibilita o cadastramento de códigos, nomes e 
receitas de produtos via teclado.

Possibilita o cadastramento, com códigos, 
nomes, receitas e importação de produtos 
via aplicativo .Integra Mobile

TCP/IP Wi-Fi
30kg/2g*

Com recursos via mobile que 
facilitam o dia a dia 
Com recursos via mobile que 
facilitam o dia a dia 

> Além dos demais benefícios da Topmax-SS Plus: impressão de etiqueta com 
   tamanho variável, possibilidade de controle de validade e rastreabilidade dos 
   produtos pesáveis, dentre outros.

* Faixa de pesagem: até 6kg = 2g; de 6,005 a 15kg = 5g e de 15,010 a 30kg = 10g.

Imagens meramente ilustrativas

Integra Mobile

com cadastramento de produtos via smartphone

Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócioPioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio
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* Faixa de pesagem: até 6kg = 2g; de 6,005 a 15kg = 5g e de 15,010 a 30kg = 10g.

Imagens meramente ilustrativas

Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócioPioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio

LANÇAMENTO

B35B35
Ethernet ou       Wi-Fi

30Kg/2g*

Balança etiquetadora
com comunicação TCP/IP

Produto
100% nacional

SEM COLUNA. MAIS COMPACTA
Sem coluna, com os displays incorporados no 
corpo e no teclado do operador da balança, e o 
perfil mais baixo do mercado (slim), tornam a 
B35 mais compacta, com visual mais moderno 
e ousado.

4º DISPLAY PARA TARA PREDETERMINADA
Permite o cadastro individual do valor de TARA 
PREDETERMINADA para todos os 999.999 
produtos da memória. Mais agilidade na operação 
diária. 

MECANISMO IMPRESSOR EM AÇO INOX
O novo mecanismo impressor, totalmente 
em aço inoxidável, oferece durabilidade e 
excelente qualidade de impressão. A troca da 
bobina é simples e o ajuste da etiqueta mais 
preciso.

FLV PADARIA

FIAMBRERIA

MOBILIDADE E AUTONOMIA
A bateria dá mobilidade para o uso em qualquer local 
da loja, em ações promocionais relâmpago, áreas 
sem ponto de energia elétrica, e autonomia de até 
7h ou impressão de 600 etiquetas de 60x30mm**. 
Possui indicador do nível de carga de bateria, para o 
controle do uso do equipamento com a bateria.

> Além da impressão de etiqueta com tamanho variável, possibilitar
   o controle de validade dos produtos pesáveis, e muito mais.

** Índices estimados para uma bateria nova e totalmente carregada.
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