Soldi Smart Pro
O Soldi Smart Pro, com o seu inovador sinal iluminado,
representa a nova geração de detetores de notas
A autenticidade das notas é controlada em menos
de 1 segundo. O dispositivo sinaliza no display o
resultado do teste. O sinal luminoso vermelho e o sinal
acústico, os quais podem ser opcionalmente ligados
ou desligados, alertam o utilizador em caso de notas
suspeitas.
Graças às funções ajustáveis individualmente a Soldi
Smart Pro é adequada para cada necessidade.
A direcão e a maneira de ejeção de notas, o idioma e
o intervalo de tempo do modo de espera são apenas
algumas vantagens, que podem ser facilmente
selecionadas através do menu auto- explicativo.
A Soldi Smart Pro dispõe de um modo fácil de abertura
da aba f rontal para uma simples recolha de notas
atoladas e sujidades. O interface USB permite, além
disso, o carregamento de atualizações de software.

Informações técnicas

Soldi Smart Pro

Moeda

EUR | GBP | CHF | outros

Tipo

Máquina detectora de notas falsas

Deteção de contrafação

IR | MG | MT | SD

Deteção

UV | IR | MG | MT | SD | CIS

Modo standby

√ (intervalos de 15 minutos)

Ejeção de notas

Ajustável: dianteiro ou traseiro | segurar ou
ejetar uma nota

Menu de utilizador

Stop | Sinal acústico | LED | Modo eco |
Ejeção de notas | Idioma | Reset

Abertura possível

√

Velocidade por nota

0,3 segundos

Update

Update Manager I microSD card

Start-stop automatico

√

Conexões

Cabo de alimentação I Impressora I USB

Update

USB stick | Update Manager

Conteúdo

Cabo de alimentação | manual do usuário

Dimensões (c x l x a em mm)

170 x 135 x 80

Peso (em kg)

0.5

Para obter mais informações sobre este ou outros equipamentos por favor contacte-nos.
Tlf: +351 261 812 203 I E-mail: comercial@feerica.com I Site: www.feerica.com

