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Introductie van de Avery Berkel XT

   
Met trots introduceert Avery Berkel de 
nieuwe familie XT-weegschalen:
XTs, XTi en XTx
 Sneller, slimmer en beter voor het milieu dan   

 ooit tevoren
 Touchscreens voor eenvoudige, snelle en   

 nauwkeurige invoer door de verkoper
 Naar de klant gerichte displays waarop 

 advertenties en reclames in fullcolour worden   
 gepresenteerd
	 Vele,	specifiek	op	de	winkelier	toegespitste 

 functies, zoals bonnen, kascontrole, 
 etikettering op de toonbank, of op    
 voorverpakte artikelen
 Compatibel met MXBusiness software voor  

 eenvoudig productbeheer en makkelijke   
 bedrijfsrapportages

Goed luisteren naar de eisen en wensen van de 
winkelier heft geresulteerd in de ontwikkeling van 
de XT-serie. Snelheid, vermogen en efficiente 
vormen de basis van deze nieuwe, grotere familie 
van XT-weegschalen hiermee kan de ondernemer 
zich conentreren op de bedrijfsvoering met de 
betrouwbare XT als onderteuning.

De XT is meer dan een gewone weegschal en bidet 
een aanmerkelijke verhoging van de service aan de 
winkelklanten.

Cross-selling, reclames en zelfbediening zijn slechts 
enkele van de mogelijkheden die de XT-weegschaal 
bidet. Snel printende etiketten voor voorverpakte 
producten en voorraadbeheersing maken de XT net 
zo geschikt om achter de schermen te functioneren.

De XT is de ideale weegschaal voor de detailhandel.

Avery Berkel is onderdeel van de ITW Groep 
die bestaat uit zeer diverse productiebedrijven, 
met bedrijfsactiviteiten in 56 landen. ITW heeft 
zich ontwikkeld tot een van ‘s werelds leidende, 
gediversifieerde producenten van gespecialiseerde 
industriële apparatuur, verbruiksgoederen en 
gerelateerde dienstenbedrijven.

Geen andere weegschaalproducent kan zoveel 
bieden als Avery Berkel de detailhandel kan bieden:

 Producten ontworpen en geproduceerd in  
 Groot-Brittannië.

 Software ontworpen in Groot-Brittannië.

 Strikte certificering van gewichten en metingen in 
alle gebieden waar onze weegschalen leverbaar zijn

 Wereldomvattend, goedgekeurd netwerk van 
distributeurs en dealers in meer dan 50 landen

 Serviceteam dat op afstand diagnose 
 en service biedt

Avery Berkel: betrouwbaar en nauwkeurig XT: krachtig en gebruiksvriendelijk

Avery Berkel, fabricant van weegschalen sinds 1731.
Wij volgen en begrijpen de veranderingen en vernieuwingen binnen handel en retail en ontwikkelen 
voortdurend en tijdig nieuwe toepassingen voor onze weegschalen. Daartoe werken wij samen met kleine 
onafhankelijke winkeliers en met grote multinationale retailers om producten en oplossingen te bedenken die 
het zakelijk leven van de winkelier gemakkelijker en winstgevender maakt. Als marktleider in de productie van 
weeapparatuur voor de detailhandel bidet Avery Berkel u de kwaliteit en continuieit voor een langjarige relatie.

   

Ontworpen en 
geproduceerd in 
Groot-Brittannië
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Displays: Opvallend en gemakkelijk in gebruik

De dagen zijn voorbij dat het winkelpersoneel ingewikkelde 
knoppencombinaties moest onthouden om de 
eenvoudigste taken uit te voeren: de XT biedt snelle en 
gebruikersvriendelijke invoer via een touchscreen. De 
toetsenborden van de XT voor het bedienend personeel 
kunnen snel en gemakkelijk worden aangepast om te 
voldoen aan de veranderende behoeften van de winkeliers. 
Een nieuw product in uw winkel? Dankzij controle via het 
automatische bestseller toetsenbord is nu gemakkelijk na te 
gaan of dit goed verkoopt. U hebt de populairste artikelen 
altijd onder handbereik want de XT is ontworpen om het de 
detailhandel gemakkelijker te maken.

De naar de klant gerichte display van de XT is helder, 
kleurrijk en gemakkelijk af te lezen. Er kunnen multimedia 
en advertenties worden getoond, om cross-selling van 
aanvullende producten en diensten te ondersteunen, of de 
aandacht te vestigen op minder goed bezochte afdelingen 
van de winkel. Weergeven van ingrediënten of zelfs tips voor 
recepten; u beheert alles eenvoudig met behulp van de 
MXBusiness weegschaalbeheersoftware van Avery Berkel.

Er is een breed aanbod van schermafmetingen beschikbaar 
voor de XT. Er zijn 7 inch* tot 13 inch* leverbaar voor 
verkoper-touchscreens, en 7 inch* tot 10 inch* voor 
klantendisplays.

*Niet voor alle modellen. XTi300 en XTx300 beschikken over een 18,5 

inch zelfbedienings-touchscreen.

Printen: Sneller en tegen lagere kosten

XT printers zijn voorzien van intelligente technologie 
waardoor winkeliers tijd en geld besparen.

De XT beschikt over de snelste printer in de 
weegschalenbranche voor detailhandel. Er gaat geen 
seconde verloren als het gaat om het printen van 
klantenbonnen en het etiketteren van voorverpakte partijen 
dit wordt in recordtijd uitgevoerd.

De printer van de XT kan ook echte grijstinten afdrukken, 
waardoor het mogelijk is logo’s en afbeeldingen te tonen. 
Door de mogelijkheid om in grijstinten af te drukken, 
gaat de printkop in vergelijking met zwart-wit afdrukken 
veel langer mee, en tegen lagere drukkosten. De XT is 
eveneens voorzien van de door Avery Berkel gepatenteerde 
CodeChecker©-technologie, waarmee het slijtageniveau 
van printkoppen actief wordt gecontroleerd. Streepjescodes 
krijgen prioriteit, waardoor toekomstige fouten in het 
scannen worden geëlimineerd.

De drukkosten kunnen nog verder worden verlaagd doordat 
de XT van rand-tot-rand kan afdrukken. Doordat er meer 
informatie op dezelfde ruimte van het etiket of de bon 
wordt weergegeven, worden er minder bon- en etiketrollen 
verbruikt, wat tot een directe kostenbesparing leidt.

Nauwkeurigheid: U betaalt alleen voor wat u 
nodig hebt

De XT-serie heeft een uitstekende reputatie vanwege zijn 
nauwkeurigheid in het wegen. Dankzij AVR-technologie 
(Automatic Variable Resolution, automatisch variabele 
resolutie) kan de XT zich aanpassen aan de wisselende 
vereisten die de detailhandel stelt voor verse producten. 
Kleine en lichte artikelen kunnen worden gewogen in 
stappen van 1 of 2 gram, terwijl zwaardere artikelen worden 
gewogen in stappen van 5 gram. De XT-serie biedt het beste 
van twee werelden.

De XT wordt standaard geleverd met de door Avery Berkel 
gepatenteerde ValuMax©-technologie. Weegschalen 
kunnen uit balans raken wanneer ze worden verplaatst, 
er tegenaan wordt gestoten, of doordat ze simpelweg in 
de loop der tijd niet worden aangepast. Uit onderzoek is 
gebleken dat weegschalen gemiddeld 1,5 graad uit het 
lood staan. Het voordeel van weergegeven gewichten 
en prijzen is voor de klant, die uiteindelijk minder betaalt 
dan zou moeten. ValuMax© compenseert automatisch 
wanneer de schalen niet volledig waterpas staan, waardoor 
nauwkeurigheid bij het wegen wordt gewaarborgd en 
de klant altijd de juiste prijs betaalt voor de gekochte 
hoeveelheid.

 Ontwerp:  Weegschalen die overal passen

Het moderne en harmonieuze ontwerp van de XT maakt 
dat de weegschaal zich overal thuis voelt; van eigentijdse 
levensmiddelenafdelingen in luxe warenhuizen, tot 
traditionele, rustieke boerderijwinkels, en alles daartussen in.

Het stijlvolle en elegante uiterlijk van de XT is te danken 
aan de hoogwaardige materialen die in het ontwerp 
worden gebruikt. Veelvuldig gebruik van roestvast staal en 
milieuvriendelijk plastic maken de XT-weegschalen robuust, 
gemakkelijk te reinigen en beter voor het milieu.

Ook de binnenkant van de XT is goed doordacht. De XT 
maakt gebruik van dezelfde krachtige interne componenten 
als desktop computers; dit resulteert in uitgebreide en 
krachtige toepassingen voor de detailhandel die snel 
en gemakkelijk zijn in gebruik, zoals het afdrukebonnen 
en etiketten, voorverpakking en POS. XT functioneert 
ook in combinatie met het besturingssysteem van 
Windows of toepassingen van derden, zoals EPOS en 
voorraadsystemen. Al dit vermogen wordt geleverd met de 
meest geavanceerde technologie voor laag energieverbruik, 
waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd.

Sneller en slimmer: 
Veelzijdig en intelligent

   De XT printer biedt eveneens:
 Volledige naleving van Europese 

 FIC-regelgeving ten aanzien van 
 voedingswaarden en allergie-informatie 
 op etiketten
 Mogelijkheid tot het afdrukken van 

 uiteenlopende types streepjescodes, 
 zoals GS1 DataBar en QR
 Eenvoudig verwisselen van etiket- en 

 bonrollen via de printercassette
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Een nieuw tijdperk van weegschalen

MXBusiness: Perfecte aanvulling

Dankzij de weegschaalbeheersoftware van Avery Berkels 
MXBusiness hoeven winkeliers zich niet langer druk te 
maken over mogelijke vergissingen: alle weegschalen 
ontvangen tegelijkertijd dezelfde informatie over product- 
en prijswijzigingen. Ook is het mogelijk afzonderlijke 
updates te laten plaatsvinden, wanneer er sprake is van 
meerdere winkels, maar bepaalde producten en prijzen 
uniek zijn voor een bepaalde locatie. Taken kunnen 
worden gepland, zodat onderbrekingen tijdens de drukke 
winkeluren worden voorkomen.

MXBusiness biedt ook verkoop- en managementrapportages 
ter ondersteuning van commerciële beslissingen. 
Bestseller- en Productprestatierapportages bieden inzicht 
in welke artikelen goed lopen en hoe vaak ze bijbesteld 
moeten worden. Managementrapportages zoals 
‘Kostprijsmanagement’ of ‘Omzet medewerker’ leveren 
informatie over de winstgevendheid en prestaties van 
individuele medewerkers.

Met MXBusiness kunnen etiketten en bonnen met behulp 
van vooraf ingestelde sjablonen snel en gemakkelijk 
worden ontworpen. Opties zoals flexibel in te stellen 
datums en kant-en-klare streepjescodes maken het de 
winkelier nog gemakkelijker om XT optimaal te benutten.

Service: Superieure ondersteuning Avery Berkel

Avery Berkel begrijpt hoe belangrijk een lange levensduur van 
uw weegschaal is. Om de stilstandtijd van uw weegschaal te 
verminderen, wordt de XT ondersteund door het technische 
serviceteam van Avery Berkel *. Dankzij hulpmiddelen 
zoals diagnose op afstand is het mogelijk om problemen te 
identificeren en op te lossen zonder dat uw 
bedrijfsvoering wordt onderbroken. Neem contact 
op met uw lokale dealer voor meer informatie.

Technische ondersteuning uitsluitend mogelijk in het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk.

Connectiviteit: Communicatiemogelijkheden

De weegschalen kunnen communiceren via Ethernet (met 
draad) of Wifi, dus ongeacht de winkelomgeving, er is altijd 
aansluiting. Winkeliers kunnen meerdere klanten bedienen 
op meerdere XT-weegschalen, waarbij ze van toonbank naar 
toonbank gaan, of van afdeling naar afdeling. 

De XT wordt geleverd met 5 USB 2.0 poorten, zodat 
diverse accessoires en randapparatuur aangesloten kunnen 
worden. Er kunnen externe printers, zoals de XTs700, worden 
aangesloten op de XT, waar ook USB-geheugensticks 
om bestanden te uploaden of te downloaden, EFT/
betaalkaartenterminals * en nog veel meer.

*Uitsluitend in het VK.

Zelfbediening: Introductie van de XT300

De XT300 is uitgerust met een grote, gebruiksvriendelijke 
18,5” display. Daarmee is de XT300 de perfecte 
weegschaal voor zelfbediening op iedere 
levensmiddelenafdeling. Via een touchscreen kunnen 
duizenden artikelen worden opgeslagen en gepresenteerd, 
zodat klanten kunnen kiezen. En dit alles met een 
aantrekkelijk uiterlijk.

De XT300 wordt geleverd met dezelfde snelle printer als 
de overige weegschalen uit de XT-serie. Etiketten worden 
bijzonder snel afgedrukt, waardoor de klant binnen een 
mum van tijd klaar is bij de zelfbediening. Dankzij de 
gepatenteerde CodeChecker©-technologie worden 
streepjescodes altijd met prioriteit afgedrukt zodat ze 
nauwkeurig gescand kunnen worden. Rijen bij de kassa’s 
behoren hierdoor tot het verleden.
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Geheugen:

 2GB standaard 
 systeemgeheugen, 8GB max.
 Betrouwbare opslag
Communicatie:

 10/100 Basis T Ethernet
	 Optioneel	802.11b/g/n	Wifi		
 communicatie
Interfaces: 
 Tot 5 x USB 2.0 Poorten
 Plug-in ondersteuning USB- 
 apparaten voor massaopslag

Printen:

 Cassettesysteem voor snel 
 wisselen
 Roldiameter: 120 mm
 Max. rolbreedte: 72 mm
 Max. printbreedte: 70 mm
 Max. printlengte: 300 mm
 Print van rand tot rand, van  
 boven naar beneden, en van  
 zijkant naar zijkant, tot 70 
 mm breed
 CodeChecker©    
 printkopdiagnose

 Diepte grijstinten: 16 niveaus
Besturingssysteem:

 XTs en XTi: Linux
 XTx: Linux of Windows
Wegen: 
 ValuMax© automatische   
 niveaucorrectie

XT: Alles wat u van een weegschaal van Avery 
Berkel mag verwachten en meer

Hoofdkenmerken
Innovatie voor de winkelier

 CodeChecker©: Dankzij de meettechnologie van Avery  
 Berkel wordt slijtage van de printkop opgemerkt voor  
 dat dit problemen veroorzaakt.Onleesbare streepjescodes  
 en rijen wachtende klanten behoren tot het verleden.

 ValuMax©: De nauwkeurigheid van gewichten en prijzen 
 wordt altijd gewaarborgd door de gepatenteerde 
 technologie van Avery Berkel, waardoor de XT zich 
 automatisch aanpast als de ondergrond niet waterpas is.

 Gepersonaliseerde etiketten en bonnen: XT beschikt 
 over de snelste printer in de markt en helpt etiketten 
 en bonnen te ontwerpen en af te drukken precies zoals 
 gewenst. Logo’s, reclameberichten, wettelijk verplichte 
 voedings- en allergie-informatie, en nog veel meer, kan  
 gemakkelijk worden geïntegreerd.

 Volledig uitgeruste software betekent dat de XT klaar 
 is als de winkelier klaar is. Bonfunctie, etiketfunctie 
 voor de weegschaal op de toonbank, 
 voorverpakkingfunctie, en PoS-functie zijn allemaal 
 aanwezig, waardoor de XT een ware alles-in-één 
 weegoplossing voor de winkelier biedt.

Kwaliteit & betrouwbaarheid

 Nauwkeurigheid boven alles: De XT heeft de precisie 
om een breed assortiment artikelen te wegen; van delicate 
chocolaatjes tot forse lamsbouten. Van 1 gram tot 30 kilo, de 
XT is de enige weegschaal die dit allemaal kan wegen.

 Duurzaam en veilig: De XT functioneert in de moeilijkste 
omstandigheden en wordt gemaakt van hoogwaardige 
materialen en componenten om lang mee te gaan. Veiligheid 
en hygiëne staan centraal bij het ontwerp van de XT: 
antislippoten, afgeronde hoeken, en gemakkelijk te reinigen 
roestvrg staal.

Ongeëvenaarde prestatie

 Snelheid: XT doet zijn werk. Het touchscreen reageert direct 
wanneer een toets wordt ingedrukt en het afdrukken van een 
hoogwaardige kwaliteit bon of etiket vindt plaats in recordtijd.

 Kennis: XT heeft het vermogen om u te helpen uw bedrijf 
te leiden. In combinatie met de weegschaalbeheersoftware 
MXBusiness genereert de XT actuele handelsinformatie 
als ondersteuning bij het nemen van belangrijke zakelijke 
beslissingen.

Minder stilstandtijd

 Service: Dankzij Avery Berkels diagnose op afstand kunnen 
problemen worden geïdentificeerd en verholpen zonder 
dat de weegschaal de drukke winkel hoeft te verlaten. De 
onderbreking voor uw bedrijf wordt tot een minimum beperkt.
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De XT-serie is uitgerust met de grootste 
verwerkingscapaciteit die thans op de markt 
verkrijgbaar is en biedt tegelijkertijd een 
kosteneffectieve oplossing voor de detailhandel. De 
XT biedt de winkelier al het vermogen dat hij zich 
wenst, in een compact en elegant model. Ideaal waar 
ruimtegebrek een probleem kan zijn.

De XT-modellen worden geleverd met een fullcolour 7 
inch* touchscreen voor het bedienend personeel, met 
extra aanraaktoetsen voor artikelen die vaak worden 
gekozen. Er zijn naar de klant gerichte displays 
leverbaar in fullcolour 7” of 10” opties. De XT is 
ideaal voor het gebruik van multimedia, aanbiedingen 
en reclames en daardoor perfect geschikt om de 
betrokkenheid van de klant te versterken.

*Met uitzondering van de XTs700

XTs: Een fantastische kennismaking met datgene 
wat de XT-serie te bieden heeft

XTs100

 Monoblok model
 7 inch touchscreen voor verkoper 

 en naar de klant gerichte display
 Ideaal voor locaties waar de verticale  

 ruimte beperkt is
 Cassette etiket/bonprinter basis unit
 15 kg AVR-capaciteit
 Optionele capaciteit: 6kg AVR

XTs420

 Verhoogde displays voor verkopers  
 en klanten
 Behoud van oogcontact terwijl de  

 klant wordt bediend
 7 inch touchscreen voor verkoper en  

 naar de klant gerichte display
 Compact model
 Tweevoudige etiket/bonprinters:  

 in verhoogde bedieningsunit en als  
 cassette in basis unit
 15 kg AVR-capaciteit

XTs200

 Klantendisplay op statief
 7 inch touchscreen voor verkoper  

 en naar de klant gerichte display
 Cassette etiket/bonprinter  

 basis unit
 15 kg AVR-capaciteit

XTs500

 Hangende weegschaal voor 
 natte omgeving
 Ideaal voor viswinkels
 7 inch touchscreen voor verkoper  

 en naar de klant gerichte display
 Cassette etiket/bonprinter 

 basis unit
 15 kg AVR-capaciteit

XTs600

 Niet-wegend model
 Ideaal voor het printen in een   

 bakkerij, of als een EPOS-kassa
 7 inch touchscreen voor verkoper  

 en naar de klant gerichte display
 Kan worden gecombineerd met  

 een externe platformweegschaal  
 of verpakkingsmachine
 Cassette etiket/bonprinter 

 basis unit

XTs400

 Verhoogde displays voor verkopers 
 en klanten
 Behoud van oogcontact terwijl de klant   

 wordt bediend
 7 inch touchscreen voor verkoper en naar 

 keuze een naar de klant gerichte display 
 van 7” of 10”
 Compact model
 Cassette etiket/bonprinter basis unit
 15 kg AVR-capaciteit

XTs700

 Extra tweede printer
 Afdrukken op grotere etiketten  

 voor volledige vrijheid
 Ideaal voor situaties waarin sprake 

 is van voorverpakking, balie, of 
 zelfbediening, wanneer gebruikt 
 in combinatie met een andere 
 weegschaal
 Cassette etiket/bonprinter basis unit
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Voor de ultieme, alles-in-één weegoplossing voor 
de winkelier, hoeft u niet verder te kijken dan de 
XTi. De XTi is uitgerust om te voldoen aan de meest 
veeleisende winkelomstandigheden en de XTi kan 
het allemaal: van eenvoudig wegen, tot volledige 
PoS-functionaliteit.

Dankzij de opvallende displays benut XTi iedere 
interactie met een klant optimaal. Klanten kunnen 
de advertenties en reclames voor aanvullende 
producten of diensten niet missen terwijl ze wachten 
op hun beurt.

Winkeliers vinden de 10” en 13” displays voor 
bedienend personeel ongelooflijk gemakkelijk en 

eenvoudig te bedienen. Er kunnen meer knoppen en 
opties worden weergegeven voor snellere toegang 
van het bedienend personeel. Ook kunnen knoppen 
en andere elementen op het scherm groter worden 
ingesteld, om de toegang voor de verkoper te 
verbeteren.

XTi weegschalen worden geleverd met een groot 10 
inch* fullcolour touchscreen voor verkoper en een 
reeks naar de klant gerichte display opties.

*Met uitzondering van de Xti300

XTi Promoot het juiste bericht

XTi100

 Monoblok model
 10 inch touchscreen voor verkoper  

 en een naar de klant gerichte   
 display van 7”
 Ideaal voor locaties waar de   

 verticale ruimte beperkt is
 Cassette etiket/bonprinter basis unit
 15 kg AVR-capaciteit
 Optionele capaciteit: 6 kg AVR, 

 30 kg x 5 g

XTi400

 Verhoogde displays voor verkopers  
 en klanten
 Behoud van oogcontact terwijl de  

 klant wordt bediend
 10 inch touchscreen voor verkoper
 Klantendisplay van 7” of 10”
 Compact model
 Cassette etiket/bonprinter basis unit
 15 kg AVR-capaciteit

XTi200

 Klantendisplay op statief
 10 inch touchscreen voor verkoper  

 en een naar de klant gerichte display  
 van 7”
 Cassette etiket/bonprinter basis unit
 15 kg AVR-capaciteit
 Optionele capaciteit: 30 kg x 5 g

XTi420

 Verhoogde displays voor verkopers  
 en klanten
 Behoud van oogcontact terwijl de  

 klant wordt bediend
 10 inch of 13 inch touchscreen voor  

 verkoper
 Naar de klant gerichte display van  

 10 inch
 Compact model
 Tweevoudige etiket/bonprinters:  

 in verhoogde bedieningsunit 
 en als cassette in basis unit
 15 kg AVR-capaciteit

XTi300

 Zelfbedieningsmodel
 Gebruiksvriendelijk groot 18,5”  

 touchscreen zelfbedieningsmodel
 Cassette etiket/bonprinter basis unit
 15 kg AVR-capaciteit

XTi600

 Niet-wegend model
 Ideaal voor het printen in een   

 bakkerij, of als een EPOS-kassa
 Kan worden gecombineerd met  

 een externe platformweegschaal of  
 verpakkingsmachine
 Cassette etiket/bonprinter basis unit
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Avery Berkel erkent het belang van software van 
derden voor de detailhandel. XTx is compatibel 
met het Windows besturingssysteem waarmee 
ontwikkelaars een open platform wordt geboden om 
hun software voor XT te kunnen ontwikkelen.

Alle XTx-weegschalen hebben dezelfde functies 
en voordelen als de XTi-modellen, maar zijn 
compatibel met het Windows besturingssysteem. Alle 
oorspronkelijke winkeltoepassingen van de XT, zoals 

bon, op de toonbank afgedrukt etiket, voorverpakking 
en PoS, zijn gemakkelijk toegankelijk op XTx-
weegschalen.

Alle XTx-weegschalen worden geleverd met een 
groot 10 inch* fullcolour verkopers-touchscreen en 
een reeks naar de klant gerichte display opties.

*Met uitzondering van de XTx300

XTx: Maak gebruik van externe en door de 
branche gewaardeerde software

XTx100 / XTx101

 Monobloc model
 10 inch operator touchscreen

 7 inch customer-facing display 
 (XTx101 does not feature a 
 rear display)
 Ideal for where vertical space 

 is limited
 Cassette label/receipt printer in base
 15kg AVR capacity 

 Optional capacity: 6kg AVR, 
 30kg x 5g

XTx300

 Zelfbedieningsmodel
 Gebruiksvriendelijk groot 18,5”  

 touchscreen zelfbedieningsmodel
 Cassette etiket/bonprinter basis unit
 15 kg AVR-capaciteit

XTx420

 Verhoogde displays voor verkopers  
 en klanten
 Behoud van oogcontact terwijl de  

 klant wordt bediend
 13 inch touchscreen voor verkoper
 10 inch klantendisplay
 Compact model
 Tweevoudige etiket/bonprinters:  

 in verhoogde bedieningsunit en als  
 cassette in basis unit
 15 kg AVR-capaciteit
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