
 OHAUS AviatorTM 7000
Pokrokové retailové váhy s výpočtem ceny

Bleskovorýchly provoz, spolehlivost, hospodárnost - mobilita
Váhy Aviator ™ 7000 jsou koncipovány nabízet optimální poměr cena versus kvalita s garantováním 
robustnosti, provozní rychlosti a přesnosti, které jsou potřebné v každém maloobchodním prostředí. 
Klávesnice lehká na dotek představuje nový standard pro rychlé používání, snadné čištění a hospodárnost 
váhy, zatímco velký 4-řádkový LCD, včetně samostatného řádku pro jantarové hmotnosti zjednoduší 
každodenní úkoly. Pro bezpečnou a snadnou přepravu, váhy Aviator ™ 7000 jsou vybaveny praktickými 
funkcemi, jako je ergonomický design rukojeti a integrovaný úložný prostor pro adaptér a napájecí kabel. 
Navíc váhy nabízejí i POS protokol, tisk na externí tiskárnu se sčítáním a reporting. Tyto přesné váhy 
jsou v souladu s nejnovějšími průmyslovými standardy a předpisy OIML 10V / m. Kromě toho, napájecí 
adaptér vah splňuje všechny požadavky efektivity napájení a rovněž předpisy recyklace odpadů (RoHS) 
z elektronických zařízení. Celkově Aviator ™ 7000 nabízí kompletní sadu funkcí, zřídka pozorovaných při 
této kategorie vah s výpočtem ceny - tedy vyčnívá z davu ostatních retailových vah.

Standardní vlastnosti:

• Technologie lehkého dotyku - Tato inovativní klávesnice přináší moderní technologii vážení a 
zpracování signálu, zaručuje velmi rychlý provoz a vyměnitelné karty přednastavených čísel poskytují 
optimální hygienu a nákladovou efektivitu.

• Uživatelsky přátelské funkce klávesnice - Zvýší rychlost vašich pracovních úkolů díky rychlému 
zadávání ceny a funkčním kláves. Číselný blok je určen pro snadné, intuitivní ovládání, které rovněž 
napomáhá zrychlit zadávání cen.
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• Konektivita - Váhy Aviator ™ 7000 mohou být připojeny k externí tiskárně nebo elektronické pokladně. Tisk lístků, 
reportů a práce se sčítáním údajů jsou standardem u tohoto modelu.

• Robustní a mobilní - Váhy Aviator 7000 jsou poskládány z lisovaných dílů s robustním rámem a robustní velkou   
nerezovou vážící miskou, která slouží pro snadné vážení větších předmětů. Vážící miska z vysoce kvalitní nerezové oceli 
je voděodolná a proto je hygienická a nutná pro bezpečnost potravin. Pro ještě větší ochranu váhy jsou dostupné vo-
litelné kryty na váhy a PLU klávesnici. V balení dodané baterie poskytují vahám celkovou mobilitu. Opční sada nabíjecího 
NiMH akumulátoru nebo standardních D baterií dodají váhám plnou mobilitu kdykoliv a kdekoliv.

• Velký, jasný LCD displej - čtyři řádky zobrazení - včetně dalšího řádku zvýraznění jantarové hmostnosti v kombinaci s 
jasným podsvícením, zajistí vynikající čitelnost za všech světelných podmínek. Jeden displej namísto tří samostatných 
oken, poskytuje uživateli rychlejší přehled a provoz.

• Spolehlivý výkon - dlouhodobé zkušenosti OHAUS v oblasti konstrukce a vývoje přesných vah zaručuje rychlé   
transakce klienta a dlouhotrvající výkon. Aviator ™ 7000 poskytuje uživatelsky přátelské funkce a intuitivní používání. 
Vysoce kvalitní snímače zatížení zajišťují dlouhodobou spolehlivost, krátký čas stabilizace, a rychlé zpracování signálu a 
v důsledku toho i rychlý výpočet celkové ceny.

Speciální prodejny:
Sladkosti, čaj a 
čokoláda

Aviator v prodejně sýra

Aplikace

Váhy Aviator ™ 7000 jsou stylové, přenosné váhy s výpočtem ceny jsou vhodné do většiny maloob-
chodního prostředí, jakými jsou otevřené trhy, mobilní prodejny nebo menší specializované obchody. 
S robustní ale lehkou konstrukcí, včetně vysoce kvalitní nerezové vážní misky jsou ideální pro všechny 
typy obchodního prostředí, kde hygiena potravin, přenosnost a odolnost jsou hlavním kritériem. V kom-
binaci s vysokokvalitní technologií vážení jsou váhy Aviator spolehlivou a dlouhotrvající investicí. Použití 
vah Aviator je rychlé a snadné díky své ergonomické klávesnici a jednoduchému uživatelskému rozhraní 
- tedy umožňuje zrychlení odbavení zákazníků ve všech aplikacích. Navíc díky funkcím a dostupným 
možnostem váhy Aviator ™ 7000 se snadno adaptují k Vašim požadavkům.
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Klíčové vlastnosti a výhody

Dvě modelové opce a několik kapacity vážení
Aviator 7000 je k dispozici jako kompaktní model nebo model s věží.  Kompaktní 
model nabízí následující vážící rozsahy: 3kg/1g, 12kg/2g, 15kg/5g a 30kg/10g. Model 
s věží je k dispozici v následujících rozsazích váživosti: 6kg/2g, 15kg/5g.

Klávesnice s lehkým dotykem
Váhy Aviator ™ 7000 jsou schopny zpracovávat signály extrémně rychle a tak urychlit 
vaše úlohy. S její pamětí na 100 PLU a 32 přednastavených tlačítek, Aviator 7000 je 
schopen provádět několik operací, jako je funkce pro výpočet směnných kurzů, vážení 
hmotnosti cenové jednotky za 100 g, stanovení pevných jednotkových cen, pracování 
s přednastavenými hodnotami táry nebo pomocí funkce Hold podrží výsledek na 

displeji i tehdy pokud je položka již odstraněna z vážní misky . Kromě toho můžete si přidat výměnné karty 
přednastavitelných položek, které umožňují uživateli přizpůsobit klávesy podle vlastního vkusu.

Podsvícený displej
Aviator 7000 je vybaven  jasným dobře čitelným LCD displejem, který obsahuje tři řádky: 
6 - místní pro hmotnost, 6-místný pro jednotkovou cenu, a 7-místný pro zobrazení cel-
kové ceny a jeden další řádek na zobrazení hodnoty tárovací se čtyřmi číslicemi. Podsví-
cení se dá zapnout nebo vypnout podle okolního osvětlení a šetří tak energii, resp. automaticky přejde do 
režimu spánku, když není používán

Ergonomická madla
Dvě ergonomické madla na spodní straně váhy v kombinaci s její lehkou hmotností 
jsou velmi jednoduše přenosné.

Pevná poloha
Váhy Aviator jsou vybaveny čtyřmi protiskluzovými nastavitelnými nožkami, které umožní 
snadné vyrovnání váhy a zajišťují pevnou polohu pro váhy během používání

Mobilní podnikání díky napájení z baterií
Pro kompletní mobilitu, může být váha napájena přes dobíjitelné baterie typu D nebo 
pomocí dobíjecího akumulátoru.

POS protokol
Podpora POS protokolu umožňuje uživateli připojit k vahám externí tiskárnu nebo POS 
jednotku. Díky rozhraní tiskárny, sčítání, tisk s DPH nebo tisk prodeje a tisk log - reportů v 5 
jazycích jsou standardem funkce vah Aviator ™ 7000.

Úložný prostor pro adaptér a kabel
Vestavěné uložení kabelu umožňuje udržovat pracovní plochu v čistotě a v pořádku, navíc 
umožňuje efektivní přepravu váhy bez rizika vynechání zásobovací jednotky při balení. Ve 
snaze předejít náhodným poškozením, zásuvka je speciálně chráněna.
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* ISO 9001:2008
 Registered Quality Management System
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Rozměry

Příslušenství	 Obj.	číslo
NiMH nabíjecí baterie  (6ks) ............................................... 72151831
Ochranný kryt na vážící misku .......................................... 72247039
Ochranný kryt pro váhy ....................................................... 72247038
Hluboká vážící miska ............................................................ 72247115
Externí tiskárna ....................................................................... 72248934
Papírová role (etiketa) .......................................................... 83032812
Kabel pro připojení váhy k ext. tiskárně ....................... 72249531
RS232 POS konektor ............................................................. 72237981
USB POS konektor ................................................................. 72237984

Změna obsahu dokumentu je vyhrazena.

Aviator 7000 Kompaktní váhy Aviator 7000 váhy verze s veží

Specifikace

Modely A71P3N A71P6TN A71PH12N A71P15N A71P15TN A71P30N

Kapacita / dílek (e) 3kg/1g 6kg/2g 12kg/2g 15kg/5g 15kg/5g 30kg/10g

Displej
Podsvícený LCD dislej s 4 řádky; 6-číslic pro hmotnost, 6 číslic pro jednotkovou cenu, 6 číslic pro celkovou cenu a 4 

číslice pro taru

Klávesnice 32 membránových tlačítek

Přednastavené položky 16 tlačítek: jedno tlačítko pro 2 PLU

Nerezová vážící miska 240 x 337 mm (lichoběžniková)

Počet PLU 100

Napájení
Pres adaptér: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Baterie: 6 NiMH nebo tužkové baterie typu D

Brutto / Netto hmotnost
Verze s věží: Brutto hmotnost: 5.54 kg / Netto hmotnost: 3.73 kg

Kompaktní verze: Brutto hmotnost: 5.23 kg / Netto hmotnost: 3.42 kg
Zásilkové rozměry 
(D x Š x V)

480mm x 465mm x 180mm

Pracovní prostředí Teplota: -10 ° C ~ +40 ° C; Vlhkost: 85% relativní, nekondenzující

Skladování Teplota: -25 ° C ~ +50 ° C; Vlhkost: 85% relativní, nekondenzující

Funkce vážení Nulování, Tárování, 100g *, Změna kurzu *, Funkce Hold *, Euro *, 1/2lb *, 1/4lb *, kg / lb *

Komunikační rozhraní RS232/ USB

*nejsou dostupné ve všech zemích
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