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Wagi

Waga elektroniczna Cas SW-1 Plus CR02

Waga Cas SW-1 Plus to nowa wersja najpopularniejszej na polskim rynku wagi prostej
Cas SW-1. Urządzenie to najlepiej sprawdza się w małych placówkach handlowych oraz
w warunkach sprzedaży obwoźnej. Niewątpliwą zaletą wagi jest nowoczesna konstrukcja
oparta o technologię One Chip Module oraz atrakcyjny
design.

Cena: 579 PLN netto

Waga elektroniczna Cas ER Plus 15c
Waga Cas ER Plus C to nowa wersja znanej na polskim rynku wagi - Cas ER-C. Jest ona
wyposażona w podświetlane wyświetlacze ciekłokrystaliczne, interfejs RS232 oraz
wewnętrzny akumulator. Ponadto niewątpliwą zaletą wagi jest nowoczesna konstrukcja
oparta o technologię One Chip Module oraz atrakcyjny design.

Cena: 899 PLN netto

Waga elektroniczna Dibal G-300
Waga Dibal G-300 to najnowsza propozycja firmy Novitus jeśli chodzi o wagi proste.
Urządzenie wyposażone jest w dwa podświetlane wyświetlacze LCD oraz interfejs
RS232. Jest zasilane z sieci lub z akumulatora. Waga doskonale sprawdza się w małych i
średnich placówkach handlowych oraz w gastronomii.

Cena:

660 PLN netto

Waga elektroniczna Dibal G-310
Waga Dibal G-310 to kolejna propozycja firmy Novitus w zakresie wag kalkulacyjnych.
Może być ona wykorzystywana zarówno, jako waga płaska, jak również, po
zamontowaniu dołączonej do każdego opakowania wieży, jako waga z wysięgnikiem.
Urządzenie jest wyposażone w podświetlane wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Ma
wbudowany wewnętrzny akumulator oraz interfejs RS232.

Cena: 910 PLN netto

Waga Dibal SPC-T

Waga DIBAL SPC-T to najnowsza w ofercie firmy NOVITUS waga kalkulacyjna
dedykowana dla wszystkich, którzy potrzebują niezawodnego urządzenia ważącego do
sprzedaży detalicznej lub kontroli dostaw towarów ważonych. Jest ona wyposażona w
wewnętrzny akumulator co umożliwia jej wykorzystywanie również w sprzedaży
obwoźnej. Dodatkowo model T wyposażony jest w wygodny wysięgnik z wyświetlaczem

Cena: 760 PLN netto

Wagi elektroniczne Elzab, Cas, Dibal, Medesa

W ofercie firmy KOMSERWIS w Białymstoku odnajdziecie Państwo liczne wagi Elzab, Cas, Dibal,
Medesa, a także innych producentów. Jeżeli poszukujecie Państwo wagi dla swojej firmy prosimy o
przesłanie zapytania ofertowego na adres: akochanska@komserwis.com.pl lub telefon na numer:85/
744 30 30. Nasz handlowiec przygotuje ofertę wag i innego potrzebnego sprzętu dla Państwa firmy.
Możemy także zorganizować bezpłatną prezentację wybranych rozwiązań.

