Cash DNA CMX-01
počítačka mincí

• MOBILNÍ – kufříkové provedení
• NEJVHODNĚJŠÍ pro třídění postupnou metodou
• počítá kusy a odpočítává dávky
• vytřídí mince jiných nominálu či měny
• vysoká rychlost zprac. až 3.400 mincí/min.
• snadná obsluha a manipulace
• možnost tiskárny / klient.displeje
• přesnost počítání + provozní spolehlivost
• záruka 2 roky + garantovaný servis v ČR a SR

Přepážková / stolní počítačka mincí určená pro rychlé zpracování středního množství mincí různých měn.
Odklopné víko přináší hned dvě výhody :
1. po zaklopení chrání elekroniku a mechaniku stroje a uzavírá ji do kufříku, který je navíc vybaven madlem počítačka je velice snadno přenosná
2. po odklopení vzniká praktická násypka ze které lze snadno odstranit kancelářské sponky, podložky a jiné
nečistoty běžně zamíchané mezi mincemi, které by jinak mohly způsobit zaseknutí počítačky v průběhu
počítání – počítačka je nejvhodnější pro případné třídění mincí POSTUPNOU METODOU
( součásti dodávky je boční tryska s držákem pytlů, která umožnuje postupné třídění mincí )
Jednoduchá obsluha spočívající pouze v nastavení průměru a tlouštky mince.
Násypka o kapacitě 1.500 ks mincí a vysoká rychlost až 3.400 mincí/min. umožňuje zpracování středního objemu
mincí.
Elektronika počítačky umožňuje snadnou volbu režimu práce či nastavení dávky.
Robusní a roky provozu ověřená konstrukce je zárukou dlouhé životnosti a provozní spolehlivosti počítačky a také
umožnuje snadný a rychlý přístup k celé mechanice stroje.
VYBAVENÍ POČÍTAČKY :
-

-

základní režimy:

počítání tříděných mincí
třídění mincí po jednotlivých nominálech
dávkování
miska na vytříděné mince externí/klientský displej (příplatková výbava)
tiskárna (příplatková výbava)
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TECHNICKÉ ÚDAJE :
Rychlost počítání
Kapacita vstupního zásobník
Rozměry zprac.mincí -tloušťka
-průměr
Max.napočítané množství
Velikost zařízení
Hmotnost
Napájení
Příkon
Konektivita
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3.400 ks/min
1.500 ks
0,8 – 3,8 mm
14 – 34 mm
9.999.999
190 x 350 x 235 mm
7 kg
230 V / 50Hz
22 W
konektor pro externí displej (příplatková výbyva)
interface pro PC (příplatková výbyva)
LAN, USB, RS 232

Web: www.banktech.cz
Tel:
+420 596 620 444-5
E-mail: obchod@banktech.cz

