
Fr
es

hB
as

e 
Li

ne
 

 
 
 

                Pesagem inteligente Touchscreen 
Rápida. Fiável. Intuitiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FreshBase T 

 
 
 
 

Através de todas as suas funcionalidades, a nova FreshBase Line 
apresenta um impressionante preço-performance ratio. A FreshBase é a 
nova gama de balanças de retalho para o cliente que pretende entrar na 
categoria de balanças touch screen com elevada performance. 

 
Com o seu software bastante eficiente, a FreshBase é equipada com um 
conveniente e intuitivo touchscreen para o operador, podendo funcionar em 
modo atendimento,  etiquetagem ou self-service nas diferentes secções de 
frescos. Funcional para um supermercado, como também para um talho 
ou loja de retalho. A   FreshBase oferece aos retalhistas uma pesagem 
inteligente e uma utilização bastante facilitada e intuitiva com um 
consumo bastante reduzido de energia.  



Design robusto  

Construída para durar: A 
estrutura em alumínio 
fornece à FreshBase uma 
característica de balança 
incrivelmente robusta. A   Fresh- 
Base é bastante resistente a 
ácidos, gorduras e elevados 
pesos.  As etiquetas são 
facilmente removíveis da 
estrutura. 

Fácil operação 

Rápida e inteligente: O menu 
touch-screen torna a 
FreshBase intuitiva de 
manusear, ao mesmo tempo 
que oferece aos utilizadores 
uma  interactividade extra e 
funções convenientes. Novos 
operadores e funcionários em 
part-time podem utilizar a 
balança rapidamente. 

Funcionalidades 

A FreshBase é compatível com 
diversos softwares de gestão 
de inventário e comunicação 
de alterações de artigos. Os 
utilizadores beneficiam das 
funcionalidades incorporadas 
no software, que combina anos 
de conhecimento e experiência 
da Mettler Toledo na área do 
retalho alimentar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FreshBase Line 
Simples. Robusta. Bastante funcional. 

 
Pesagem rápida e segura na fase de atendimento ao cliente: A robustesz, confiança e 
facilidade de manuseamento da FreshBase irá aumentar as suas vendas diariamente. Com 
um  touchscreen para o operador robusto, fornece ao utilizador uma envolvência entre 
pesagem e atendimento ao cliente bastante cuidada e interativa. 

 
Ao escolher a FreshBase, os retalhistas estão a fazer um investimento no futuro. Com um 
design robusto e de alta qualidade de construção, com componentes de elevada garantia, é 
possível garantir o seu funcionamento com um ciclo de vida bastante elevado, mesmo com 
uma utilização intensiva. A   FreshBase contém o software de alta qualidade da METTLER 
TOLEDO que permite uma interação entre o utilizador e a balança bastante facilitada. A 
tecnologia incorporada na FreshBase Line é impressionante devido ao seu reduzido consume 
de energia, excelente sistema de estabilidade e rápido funcionamento. 
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Trabalho com o mínimo esforço 
Para um rápido e eficiente serviço: 
Operadores podem regular o ajuste do 
ecrã anti-reflexo do utilizador de acordo 
com a sua postura ergonómica. O rápido e 
reactivo ecrã touchscreen significa que todas 
as entradas de informação podem ser 
realizadas com o mínimo esforço e 
mínima pressão. 

 
 
 

Limpeza facilitada 
Higienização simples: o ecran 
touchscreen do operador e o display 
do cliente não contêm saliências e a 
base de pesagem em aço-inox 
permite uma limpeza rápida 
através de um só movimento –
facilitando assim a limpeza do dia-
a-dia.  

 
 
 
 
 
 

Experiência de compra perfeita 
Peso e preço num relance: O ecrã do 
cliente de  7-polegadas a cores com 
tecnologia LED-backlit proporciona um 
elevado ângulo de estabilidade, sem 
reflexos e com um excelente brilho e 
contraste que garante tuma melhor 
visibilidade e legibilidade, o que 
proporciona uma elevada confiança 
dos clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ligações protegidas 
Proteção contras as sujidades, 
humidades e danos: Todos os cabos 
conectam-se na cavidade inferior. 
O interruptor on/off encontra-se 
de igual modo protegido de ser 
pressionado indevidamente. A 
antena integrada WLAN* (opcional) 
permite aos retalhistas conectar a 
redes sem fios. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Substituição rolo rápida 
Importante nas horas de pico: 
Substituição do rolo 
completamente facilitada, 
significa eliminação de perda 
de tempo com os clientes. O 
grupo impressor de 2’’ para 
impressão etiquetas fixas ou 
variáveis é bastante rápido; 
permite utilização de rolos até 
120mm de diâmetro. 

 
Opcional duplo impressor* 
Conveniente: Atendimento e 
etiquetagem num só equipamento, 
com facilidade de escolha entre papel 
térmico e etiquetas autocolantes 
através de um simples toque. A 
mudança de rolo de papel térmico é 
bastante rápida devido à abertura 
fácil do grupo impressor. Inteligente: 
O corte rápido e automático permite 
que o papel a dar ao cliente seja 
uniforme e com uma utilização 
eficiente. 

 
 

Para mais informações: 
www.testrana.com 

 
 

FreshBase Line – The Smart Access to Touchscreen Weighing 
• Ecrã touchscreen sensível ao toque associado a um software de alto desempenho 
• Processo de pesagem rápida através do ecrã interativo touchscreen 
• Elevado nível de funcionalidades e robustez que caracterizam as balanças METTLER TOLEDO  
• Incorporação simples em processos existentes (ferramentas, gestão inventário) 
• Green MT: Poupança de energia e recursos efectiva através do sistema integrado 
• Componentes de alta qualidade para um longo ciclo de vida 



Ficha Técnica 
FreshBase Line 

 
Ecrã Operador 
• 10.1’’ (25.6 cm) touchscreen capacitivo luminoso 

alto contraste com tecnologia  LED-backlit  
• Resolução ecrã: 1280 x 800 pixels 
• Ângulo inclinação ajustável (stepless) 

 
Ecrã cliente  
• 7’’ (17.78 cm) ecrã luminoso com tecnologia LED
• Resolução ecrã: 800 x 480 pixels 

 
Grupo  impressor 
• 2’’ impressão etiquetas ou linerless (56 mm)

- Velocidade impressão: até 125 mm/s 
- Resolução impressão: 8 dots/mm 

• 2’’ impressão papel térmico ou linerless (56 mm)
- Corte automático papel 
- Velocidade impressão: até 150 mm/s 
- Botão de avanço do papel 

 
Processador 
• ARM® Freescale™ 1.0 GHz 

 
Armazenamento 
• 1 GB DRAM 
• 8 GB Memória flash, expansível através de micro

SD card slot 
 

Interfaces e protocolos 
• Interface Ethernet (10 / 100) 
• 1 x serial RS232 interface 
• 1 x RJ11 interface para controlo de caixa registado
• 3 x USB 2.0  
• 1 x USB OTG  
• Solução wireless integrada para ligações a redes sem fios 

de acordo com a norma  IEEE 802.11 b/g/n* (opcional)
• Ligação Audio output 

 
Sistema Operativo 
• MT Smart OS Embedded 

 
Alimentação 
• 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz 

 
 
 

 
 

Quality management certificate ISO 9001 
Environmental management certificate ISO14001 
Global service 

 
Subject to technical changes. 
© 07/2017 Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH 
Printed in Germany 30282183 
Global MarCom 2313 RK/JB 
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Solução wireless integrada para ligações a redes sem fios 
(opcional) 

 

Consumo médio energia 
• Durante a operação: ca. 10W 

 
Estrutura 
• Estrutura em alumíno de elevada estabilidade
• Proteção do display ABS com  elevada resistência ao choque
• Estrutura anti-aderente a cola 

 
Cor Estrutura 
• Preto (RAL 9005) 

 
*Disponível sob encomenda; 
**Opcional (FreshBase T com duplo grupo impressor

 
ARM® is a registered trademark of ARM Limited in the EU and/or other countries.
Freescale™ is a registered trademark of Freescale Semiconductor Inc. in the USA and/or other countries.

 
 
 
 

 

 
 

A FreshBase Tower é parte 
gama de balanças – a via inteligente para 
utilizar o conveniente METTL
touchscreen. A FreshBase Line
extensiva gama de balanças touchscreen
atendimento, etiquetagem e 
variação de estruturas e configurações

www.testrana.com 
 
 
Para m

Environmental management certificate ISO14001 

 

Estrutura em alumíno de elevada estabilidade 
Proteção do display ABS com  elevada resistência ao choque 

com duplo grupo impressor) 

is a registered trademark of ARM Limited in the EU and/or other countries. 
ark of Freescale Semiconductor Inc. in the USA and/or other countries. 

Todas as dimensões em milímetros 

 da FreshBase Line 
a via inteligente para 

METTLER TOLEDO 
Line inclui uma 

touchscreen para 
self-service com 

variação de estruturas e configurações. 

mais informações 


