
PREMIUM

Tecnologia completa para mais eficiência no seu negócio.



Peça já a sua balança

Disponível também na 
versão com gabinete branco

Display LED de alta luminosidade 
que garante perfeita visualização do 
resultado da pesagem

Visor duplo (cliente e operador)

Capa plástica protetora

Tara subtrativa

Disponível na versão dupla escala 
com bateria

Modelo

Principais recursos

Dimensões da balança 
(LxAxP)

Capacidade

Divisão

Display

Gabinete

Prato

Acessórios inclusos

Opcionais

Ficha Técnica

MIC-15 Premium

6/15kg  15/30kg 

2/5g 5/10g

LED de alta intensidade duplo (operador e cliente) de peso e preço com 5 dígitos e de total a 
pagar com 6 dígitos

MIC-30 Premium

Conheça  algumas características 
que fazem diferença na escolha 
da sua balança.

Aço inoxidável

Interface serial RS 232 ou USB para conexão com computador ou impressor térmico ou 
etiquetador

13 x 35 x 35,5cm

Tara (até -9,995kg)
Pés reguláveis e nivel de bolha

Fixa (tecla que mantém constante a tara e/ou o preço por kg)
Pesa e calcula automaticamente o preço final do item pesado

Capa plástica protetora

Bateria Interna com autonomia de até 48 horas

ABS injetado

Dimensões do Prato (LxP) 24 x 32,5cm

Gabinete ABS injetado

Superfície de pesagem em aço 
inoxidável

Pés reguláveis 

Teclado númerico

12
MESES

AITNARAG               G

A R A N T I A

balancasmicheletti.com.br    vendas@balancasmicheletti.com.br   Rua Sargento Noel de Camargo,307 - CEP:03937-000 | São Paulo - SP

(11) 2059-4848

Consumo

Alimentação

Teclado

Temperatura de Operação

16 teclas de alta resistência ao toque com micro chaves

1,2W

0°C + 40°C com umidade relativa do ar máxima em 85% (sem condensação)

Fonte externa full range, entrada: 110 - 220 VCA (-15% + 10%), 60 Hz; saída: 9VCC

3,9kg

2,9kg 

16,5 x 41,5 x 41,5cm

Peso Líquido

Peso Bruto

Dimensões da embalagem 
(AxLxP)

Balança computadora de uso simples e 
eficiente nas precificações. Ideal para 
pesagens que necessitem além do 
peso, o valor por quilo e preço final.
Agiliza o atendimento a clientes com 
eficiência e precisão. É um produto 
rápido nas pesagens com alta durabili-
dade, tamaho e design compativéis 
com o ambiente operacional.

* Cores sujeita a disponibilidade do estoque


