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     LP 1.6      LP 1.6 R 
 
Waga CAS LP-1.6 stanowi idealne rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju obiektów handlowych i produkcyjnych, 
wymagających etykietowania produktów. 
Dwie wersje wykonania – płaska oraz z wyświetlaczem na wysięgniku pozwalają na wybór najdogodniejszej wersji 
stosownie do warunków eksploatacji.  
Atrakcyjna cena, wysoka jakość urządzenia, jego niezawodność i odporność na warunki uŜytkowania  
w połączeniu z wieloma funkcjami dostępnymi dotychczas jedynie w drogich wagach etykietujących jest 
gwarancją satysfakcji z wyboru wag  CAS LP-1.6.  
MoŜliwość współpracy z komputerowym systemem zarządzającym sprzedaŜą w obiekcie zapewnia łatwość 
i wygodę eksploatacji. 
Elastyczne oprogramowanie wagi CAS LP-1.6 pozwala na łatwe dopasowanie do potrzeb uŜytkownika sposobu 
funkcjonowania urządzenia oraz formy drukowanych etykiet urządzenia. 
Klawiatura szybkiego dostępu do 54 najczęściej sprzedawanych towarów , zapewniająca łatwe umieszczenie 
opisu i gwarantuje wysoki komfort pracy sprzedawcy. MoŜe ona być takŜe wykorzystana do pracy samoobsługowej. 
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• Pamięć towarów: 4000 pozycji towarowych PLU, 1000 opisów po 400 znaków z moŜliwością wielokrotnego 
przypisania opisu towaru do róŜnych pozycji towarowych PLU. 

• Dane PLU: Nazwa towaru (2x30 znaków), Opis towaru (8x50znaków), Cena jednostkowa, Termin przydatności 
do spoŜycia (drukowany w ramach formuły: „Najlepiej spoŜyć przed:”, albo „NaleŜy spoŜyć do:”), Numer grupy 
towarowej, Numer towaru drukowany w kodzie kreskowym.   

• Informacje drukowane: Nazwa towaru, Opis towaru (Np.: Skład, numer normy, sposób pakowania i przechowywania 
itp.), Data pakowania, Data przydatności, Godzina sprzedaŜy lub pakowania, Cena jednostkowa, Masa, NaleŜność, 
Nazwa sklepu i adres (2x30znaków), Nr PLU, Nr Grupy Towarowej, Znak graficzny (Np.:  znak numeru inspekcji 
weterynaryjnej IW…), Kod kreskowy, Opisy danych liczbowych lub stałe teksty drukowane na etykiecie 
(16 programowanych opisów po 20 znaków).  

• 54 programowane klawisze bezpośredniej sprzedaŜy towarów, moŜliwość pracy w trybie samoobsługi.  
• Łatwe programowanie przy uŜyciu komputera PC i programu zarządzającego LP-Works (gratis) oraz dzięki 

alfanumerycznej klawiaturze. 
• Tryb etykietowania towarów przez sprzedawcę. 
• Tryb pakowania do celów produkcyjnych z funkcją automatycznego drukowania etykiet po zwaŜeniu towaru.  
• Raport sprzedaŜy dla kaŜdego towaru.  
• Wydruki ceny, naleŜności i kursu dla drugiej waluty (Np.: EURO) . 
• DuŜa szalka i czytelny wyświetlacz.  
• Wysokiej jakości, wieloformatowa, szybka i cicha drukarka termiczna o duŜej rozdzielczości (głowica drukująca 

TDK - Japonia). 
• 31 zaprogramowanych fabrycznie formatów etykiet.  
• 6 formatów etykiet dowolnie programowanych według potrzeb uŜytkownika. 
• Interfejsy:  

- W wagach w wersji LAN: RS 232C, Ethernet. 
- W wagach w wersji RS: RS232C. 

• MoŜliwość pracy wielu wag w sieci LAN. 
 
Dodatkowo gratis do kaŜdej wagi: 
• Program LP-Works do programowania bazy towarowej, projektowania etykiet i odczytu raportów z funkcją importu 

i eksportu danych. 
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