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All you need is

Den nye OPTIMAL kassedisk er endnu nemmere at tilpasse til behovene i din butik. Modulære de-
sign muliggør ændringer, der er stadigt nemmere at implementere. OPTIMAL-kassediske kan rum-
me alt tilbehør i brug og opfylder alle ergonomiske krav.

Checkmarks nye kassedisk model OPTIMAL

Optimals nye funktioner

Tre posehylder som standard
• Masser af plads til alle poser

IT- skab på frontsiden
• Let at tilgå ved service og reparation af hardware. Og vedligeholdelsesar-

bejdet forstyrrer ikke kassemedarbejderen
• IT-systemet tiltrækker ikke støv

Papirkurv bag pakkehylden
• Let for kunden at komme af med affald.

30% større transportbånd bagest
• Mere plads til varer
• Varer falder ikke på gulvet

Finsk produkt
• Den eneste kassediskproducent, hvis finske arbejde og dygtighed har for-

tjent retten til at bruge flagsymbolet
• Produkterne er 90% finsk fremstillet
• Produkterne er 100% genanvendelige
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OPTIMAL FORDELE
• Stor kapacitet på transportbånd bagest, der kan rumme 30% mere indkøb
• Modulært design kan tilpasses til forskellige typer butikker
• Kompatibel med forskellige kassesystemer, såvel som et lukket system til kontanthåndtering
• Korrekt ergonomisk størrelse betyder at kassemedarbejderne ikke skal række unødvendigt ud
• En skrå hylde til varer betyder at indkøbene ikke ruller bagud på bageste transportbånd
• Kassediskens stilfulde design og farvevalg går godt sammen med andet butiksinventar
• En svingbar pakkehylde muliggør nem rengøring af kasseområdet
• Nem vedligeholdelse idet vedligeholdelseslågen er placeret foran kassen
• Rigelig opbevaringsplads til alarmer, bonruller, rengøringsudstyr etc.

All you need is

Udstyr
• Rullebane mellem transportbåndene
• Separat skab til PC
• Betalingshylde
• Skrivemåtte
• Arbejdsdisk
• Aflåselig skuffe
• Skydedør / hængslet dør
• Skuffe til kvitteringer
• Stativ til indkøbskurve
• Alarmknapper
• Opdeler til næste kunde
• Tre hylder til poser
• Prislisteholder A4 / A5
• Kasse lukket skilt
• Rumdelere til varer
• Svingbar pakkehylde
• Rengøringslåger
• Ergonomisk stol
• Fodhviler

Teknisk information

• Strømstyrke 240 V, 1 fase 10 A
• SGS Fimko-godkendt
• Strømforsyningsskinne
• Elektriske udtag til IT og andet udstyr
• Forreste transportbånd styret af fotocelle
• Forreste og bageste transportbånd er ud-

styret med timere
• Standsning, vending og tvungen tilførsel af 

bageste transportbånd


