
R&H Mettler bDrive
De Mettler bDrive biedt een snelle en nauwkeurige weegfunctie. Deze toonbankweegschaal met ingebouwde bonprinter is geschikt 

voor winkels en de ambulante handel. Zo is de Mettler bDrive ook erg geschikt voor marktkramen en evenementen. Dit model is 
verkrijgbaar in een versie met een statief en klantendisplay, en een versie waarbij het klantendisplay direct aan de achterkant van 
de weegschaal vastzit. De Mettler bDrive biedt een mogelijkheid van 52 afzonderlijk confi gureerbare voorkeuzetoetsen die alle-

maal tweemaal toegewezen kunnen worden. Een oplaadbare batterij is optioneel verkrijgbaar, zodat de Mettler bDrive ook zonder 
netstroom gebruikt kan worden.

WWW.RENH.NL



• Operatordisplay & klantendisplay (witte backlight)
• Gewichtswaarde: 6 cijfers - Tarrawaarde: 5 cijfers
• Eenheidsprijsaanduiding: 6 cijfers - Prijswaarde: 7 cijfers
• Tekstregel: 16 alfanumerieke tekens (dot-matrixregel)
• Kunststof behuizing met gegoten aluminium
• Roestvrijstalen weegplateau
• Toetsenbord voor lichte aanraking,
• 72 toetsen voor lichte aanraking
• 52 voorkeuzetoetsen, aan elke toets kunnen 2
       PLU’s of functies worden toegewezen
• Thermische printer
• Afdruksnelheid: tot 100 mm/sec.
• Intern geheugen van 8 MB
• 1 RS232 seriële interface
• 2 RJ45 10/100 Base-T Ethernet-interfaces
• 5 USB 2.0-interfaces (3 USB-hosts, 1 USBapparaat,
       1 USB-host aan de voorzijde)
• 1 RJ11-interface (12 V) voor het regelen van
       een kassalade
• 802/11 a/b/g/n draadloos, 10/100 Base T Ethernet,
       TCP/IP, USB, DHCP
• Beveiligde draadloze verbinding dankzij 64/128-bit
• WEP-versleuteling, WPA, WPA2, WPA-Mixed,
       802.1X-verificatie
• Automatische netwerkverbinding met DHCPondersteuning
• Geen hub nodig voor netwerkverbinding
• Weegbereik = 6 / 15 kg 
• Schaalverdeling = 2 / 5 g
• Minimumcapaciteit = 40 g

*      Optie: Ingebouwde oplaadbare accu
*      Optie: Marktstand 15 kg / 5 g (minimum capaciteit = 100 g)

R&H Mettler bDrive

R&H Kassasystemen
Laageinde 13b  T: 0418 - 59 12 45
4191 NR Geldermalsen 

Kryptonstraat 35   T: 0548 - 51 54 15
7463 PB Rijssen  

       info@renh.nl
       www.renh.nl

Openingstijden showroom
Maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17.30 (of op afspraak)


