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De expertise van Avery Berkel vloeit voort uit een
lange geschiedenis en u kunt het beste van Xs
verwachten.
Avery Berkel heeft vele jaren technische ervaring en
een uitmuntende reputatie als fabrikant van kwalitatief
hoogwaardige weegschalen voor de detailhandel.

De Xs is dan ook voorzien van toonaangevende
technologie waarmee u uw bedrijf effectief en efficiënt
kunt leiden.
Xs is waarlijk de volgende generatie
systeemweegschalen. De Xs is ongelooflijk veelzijdig
en ontworpen om uw bedrijf optimaal te laten
functioneren.

Een nauwkeurige weegschaal is een eerste vereiste
voor iedere levensmiddelendetaillist en de Xs biedt
heel veel meer. Avery Berkel heeft naar zijn klanten
geluisterd en we weten wat de markt vraagt. Met
deze diepgaande kennis hebben we voor u de
ultieme weegschaal ontworpen.

Van etikettering tot voorraadbeheer en
reclamecampagnes; ideaal voor vishandel, bakker,
groente- en fruithandel, delicatesse, slagerij en
ambulante handel. De Xs kan het allemaal.
Xs kan wegen, printen en etiketteren en de behoeften
van de klanten staan altijd voorop.

			

Xs: Eén weegschaal flexibele oplossingen.
Xs wordt eenvoudig geconverteerd van Xs400
naar Xs200/Xs100, en van Xs200 naar Xs100
Vele functies: bonnen, kascontrole, etikettering
op de toonbank, of op voorverpakte artikelen
Kan met of zonder kassalade op een toonbank
worden geplaatst
Aangestuurd door MXBusiness systeemsoftware

Xs: Slimme weegschalen,
eenvoudige bediening
Product-prijscontrole

Mix&Match-reclames beschikbaar
Inclusief traceerbaarheidsinformatie
Rapportages en analyse van voorraadgegevens
zoals u ze nodig hebt
Kascontrole
Reclamebeheer
			

De praktische
weegschaal
waarmee u tijd en
geld bespaart

Gemakkelijk plaatsen van bon- en etiketrollen

De introductie van de Avery Berkel Xs-serie

Kwaliteit en innovatie van marktleider Avery Berkel
voor de zelfstandige ondernemer.
bon
Xs weegt nauwkeurig - iedere keer weer.
Avery Berkel begrijpt dat een terugkerende klant ooit
een eerste klant was. Dus of u nu een chocoladetruffel
weegt of een lamsbout, het snel en nauwkeurig
wegen van verse levensmiddelen en bedienen van
klanten maakt het verschil.
Xs is stijlvol en modern, en biedt een veelzijdige
multifunctionele oplossing die in iedere omgeving
past, ook als u slechts weinig ruimte beschikbaar hebt.
Met Xs kunt u één klant op meerdere weegschalen
bedienen, of meerdere klanten op één weegschaal. Xs
levert wat u nodig hebt. De weegschaal is gemakkelijk
te bedienen, en snel eenvoudig te reinigen.

etikettering
Xs is uitgerust met de nieuwste generatie processors,
zodat batch-etikettering van voorverpakte artikelen
snel en efficiënt wordt uitgevoerd. Dankzij de flexibele
etiketontwerpen krijgen alle artikelen een correct
etiket dat volledig voldoet aan de strenge regelgeving
betreft voedselstandaarden.
Xs wordt geleverd met een CodeChecker© die
automatisch het slijtageniveau van de printkop meet,
zodat u altijd op tijd bent met vervanging.
Streepjescodes die niet gescand kunnen worden
behoren tot het verleden.

technologie
Xs is ruim voorzien van innovatieve technologie,
waarbij klantenservice altijd voorop staat. Dankzij de
verbeterde software van de M-serie is de weegschaal
net zo nauwkeurig in het wegen als eenvoudig in het
gebruik. Het Avery Berkel MXBusiness-programma
slaat transactiegegevens op, beheert rapportages en
levert u alle feiten aan. Informatie over bestsellers,
productprestaties en financiële samenvattingen zijn
allemaal met één klik van de muis beschikbaar.
Xs is voorzien van een display met hoge resolutie en
achtergrondverlichting, waardoor hij uitstekend afgelezen
kan worden. Het toetsenbord is gemakkelijk in gebruik,
duurzaam en sterk, waardoor de veelzijdigheid van dit
robuuste, intelligente weegsysteem nog groter wordt.

service
Avery Berkel weet hoe belangrijk een lange levensduur van
uw weegschaal is. Xs is geen uitzondering. Avery Berkel
ondersteunt uw Xs met diagnostiek op afstand: de tijd
dat uw weegschaal buiten gebruik is, wordt verminderd
en servicebeurten worden uitgevoerd zonder uw
bedrijfsvoering te onderbreken. Neem contact op met uw
leverancier voor meer informatie.

Xs: Intelligent, accurate and reliable
Avery Berkel scales

Introducing the Avery Berkel Xs range

Alles wat u van een innovatieve weegschaal
van Avery Berkel mag
verwachten
CodeChecker©: Dankzij de meettechnologie van
Avery Berkel wordt slijtage van de printkop
opgemerkt voordat dit problemen veroorzaakt
Onleesbare streepjescodes behoren tot de verleden tijd.
Etiketten: Etiketten aangepast naar wens Xs print de
etiketten precies zoals u ze wilt, passend bij
marketing, ongeacht het seizoen of product.
Software: Dankzij aangepaste ontwerpen
en software van Avery Berkels M-serie is de
gebruikersinterface eenvoudig in gebruik.
Producten: Producten: De invoer van uw
product- en voorraadlijsten in Xs is gemakkelijk;
u kunt tot 10.000 producten simpel opslaan en
inzien via Xs.

Kwaliteit & betrouwbaarheid

Schema’s technische specificaties en
informatie productlijnen en modellen
			

Xs productserie

Hoofdkenmerken
Geheugen:
2 MB (4 MB max. met gebruik van
optionele geheugenkaart)

Nauwkeurigheid boven alles: Xs beschikt over
de precisie om een breed scala aan artikelen te
wegen; van de kleinste chocoladetruffel tot de
grootste lamsbout. Van 2 gram tot 25 kilo, deze
weegschaal kan het allemaal. Xs weegt steeds
weer exact.

Communicatie:
10/100Base T Ethernet
Optioneel 802,11b/g/n draadloze
communicatie

Duurzaam en veilig: Xs functioneert optimaal, zelfs
onder de moeilijkste werkomstandigheden en
dankzij het lichte gewicht, de antislippootjes en
afgeronde hoeken is hij veilig in gebruik.

Display:
Verkoper en Klant: 320 x 128
pixel, dot matrix, witte
led-achtergrondverlichting

Alle aansluitingen zijn veilig weggewerkt onder de
weegschaal met een geïntegreerde kabelvoeding.
Gebouwd volgens de hoogste veiligheidsstandaarden
en alles wat u nodig hebt op één plaats.

Ongeëvenaarde prestaties
Etikettering van voorverpakte artikelen:
Batchetikettering en snelle bediening zijn wat iedere
detaillist verlangt. Xs en zijn snelle processor
voldoen volledig aan deze vraag.

Interfaces:
2 x USB 2.0 Poorten
RJ45 Ethernet
RJ11/12 kassalade

Xs500

Werkmodes:
Scala aan eenmalige etiketten
Bon afdrukken
Elektronisch kasregister
Etikettering van voorverpakte
artikelen
Printen:
Thermische bon- of etiketprinter
Roldiameter: 100 mm
Max. rolbreedte: 60 mm
Max. printbreedte: 56 mm
Max. afdruklengte: 300 mm
Standaardcapaciteiten:
15 kg multi-range
Optionele capaciteiten:
6 kg , 25 kg x 5 g

Hangende weegschaal
Etiket/bonprinter in voet
15 kg multi-range

Snelheid: Xs kan snel wegen, printen en etiketteren,
waarbij één klant op diverse locaties in de winkel
bediend kan worden, terwijl de nauwkeurigheid
wordt behouden.
Rapport: Xs heeft de functionaliteiten die u nodig
zij voor de zelfstandige ondernemer. De MXBusiness
software analyseert uw voorraadgegevens zoals u
ze nodig hebt. Zo kunnen onafhankelijke detaillisten
hun winst maximaliseren en de voorraad en financiële
samenvattingen nauwkeurig beoordelen.
Hygiëne Gemakkelijk te reinigen en schoon te houden.

Onderhoud
Minder ‘Buiten gebruik’ Dankzij onze diagnose
op afstand kunnen problemen worden verholpen
zonder dat de weegschaal de winkel hoeft te
verlaten. U bespaart kostbare tijd en daarmee
bespaart u uw bedrijf geld.

Xs100

Xs200

Xs300

Xs400

Monoblok model

Verhoogd klantdisplay

Zelfbedieningsmodel

Verhoogd toetsenbord/display

Etiket/bonprinter in voet

Etiket/bonprinter in voet

Etiket/bonprinter in voet

15 kg multi-range

15 kg multi-range

104 aanpasbare product
toetsen – enkelvoudige,
dubbele of vier
toetsgroepen

Optioneel:
6 kg multi-range,
25 kg x 5 g

Etiket/bonprinter in voet
15 kg multi-range

Slimme schalen, Eenvoudig gemaakt

Klein benodigd oppervlak
15 kg multi-range
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