
 

 

DIGI Nederland B.V. te Amstelveen is dé leverancier van de weeg-, verpakkings, prijs- en 

etiketteersystemen voor de Nederlandse markt. 

De inzet van de DIGI-producten begint bij het slachthuis of de veiling, verwerkings-, 

verpakkings- of vers centrales en eindigt dan uiteindelijk in de Retail markt 

Dat succes is rechtstreeks te danken aan het feit dat wij het vertrouwen van onze klanten 

nooit beschamen.  

Onze toegewijde verkoop- en serviceafdelingen werken nauw samen met de klant om de 

beste oplossing te vinden, van de introductie van èèn enkel apparaat tot de bouw van een 

volledig systeem. 

DIGI stelt zich namelijk tot doel de operationaliteit van haar klanten te verbeteren.  

Wij zijn dan ook in staat onze klanten waardevolle ideeën aan te reiken met betrekking tot 

productenontwikkeling, marketing en serviceondersteuning.  

 DIGI SM6000 

Een PC weegschaal met innovatief design en grensverleggende technologieën 

Be Free from Limits! 
De SM-6000 is uitgerust met een aantal unieke technologieën die tijd en ruimte vrijmaken 
voor het personeel, en zodoende hun dagelijkse routine doorbreekt.  
Het unieke en functionele design zorgt voor een aangename en klantgerichte winkel 
ervaring. 

 Compact design 

 Favoriete pagina 

 Snel en overzichtelijk 

 Tal van kassa functie’s 

 Koppeling van pin automaat 

 Opslaan functie voor bestellingen 

 Print functie voor product informatie 

 Klantenpas systeem, voor trouwe klanten 

 Helder klant display voor mooie product foto’s 

 Print etiketten linerless of op transparante etiketten 

 Koppelbaar aan div software pakketten en webshops 

 

 
Draadloos aangestuurde toonbank kaartjes 



 
 
 

Een greep uit de vele functie mogelijkheden van de DIGI SM-6000 
 

* ALLERGENEN AFDRUK * KLANTEN 

* BEDIENDE PROFIELEN * KORTING AUTORISATIE 

* BESTELLING OPNEMEN * KORTING OP TOTAAL 

* BESTELLING KLAAR MAKEN * KORTING PER ARTIKEL 

* BON CORRECTIE * OPEN LADE 

* BON IN WACHT * OVERDRACHT KLANTENKAART 

* BTW AFDRUK * PAKBON 

* DIV.ETIKET LAY OUTS * PERSONEEL KORTING 

 * EASY CASH KOPPELING * PIGGY 

* FAVORIETEN PAGINA * PIN BETALING 

* GELD TEL FUNCTIE * PRIJS WIJZIGINGEN OPSLAAN 

* HEROPEN BON * PRODUCT INFO 

* HERPRINT BON * REKEN MACHINE 

* INGREDIENTEN * SUBTOTAAL  

* KADO KAART * TOTAAL ZONDER BON 

* KANTELPRIJS * WAARDEBON 

* KEUKEN BON * ZEGEL / PUNTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzichtelijk display   Linerless etiketten            Transparante etiketten 
 
 

     Meer info 
 
 
 
 
 
 
ww.digi-weegschalen.nl  


