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HTM Atom 3
Profesyonel Karışık Para Sayma Makinesi | TL,EURO,GBP
Karışık Para Sayma / Tl, EURO, GBP
HTM Atom 3 (9360) karşılık para sayma makinesi, TL, EURO ve POUND (GBP) türü
paraları sayarken, değer okuma özelliğinin yanı sıra, saymış olduğu paraların toplamını
ve detay listesini mavi LCD ekranda gösterir. USD cinsi paraları ise adet (tane) olarak
saymaktadır.
Sıralı 3D Boyut Detektörü
Tam sıralı 3 boyut dedektörleri sayesinde, eski ve yıpranmış paralar dahil bütün paraları
tek geçişte hatasız okuma ve sayma özelliğine sahip HTM Atom 3 modeli, aynı zamanda
çok katmanlı dedektör sistemi ile de her türlü sahte parayı yakalamaktadır.
Ekleme/Toplama ve Desteleme
Model sayılan paranın üzerine para sayması için ekleme moduna sahip olmasının yanında
kullanıcının kendi isteğine göre rahatça ayarlayabileceği desteleme sistemine de sahiptir.
Desteleme sistemi 1 ile 999 arasındadır.)

HTM Atom 3
Sahte Para Yakalama
HTM Atom 3 modeli, karışık para sayarken aynı anda her türlü
sahte parayı sayım anında tespit ederek kullanıcıyı
uyarmaktadır. TL, EURO, GBP cinsi paralarda sahte yakalama
oranı %100 seviyelerine varırken, USD cinsi paralarda %98
civarındadır.

Gelişmiş Sayım Modları
TL, EURO, POUND cinsi paraları; Karışık, Tek ve Adet
sayım olmak üzere 3 farklı sayım moduna sahip model,
USD sayımı için sadece adet sayım özelliği vardır. Karışık
parada farklı küpürleri aynı anda sayarken, Tek modunda
ise sadece tek küpür sayar ve farklı küpür geldiğinde
kullanıcıyı sesli ve ışıklı olarak uyarır.

Üstten Beslemeli Sistemi
Üstten beslemeli sisteme sahip HTM Atom 3 modeli, arkadan
beslemeli sistemlere göre çok daha kullanıcı dostu ve daha
avantajlıdır. Para sıralaması ve düzenlemesi yapmadan ve tek
hamlede üstten konan paralar tek seferde hata vermeden ve
doğru bir şekilde sayılmaktadır.

Detay Gösterme & Yazıcı Bağlantısı
Standart harici dış ekran ile beraber gelen model, bu sayede
banko üzerine konarak veya masanın diğer tarafına konarak
müşterinin sayılan paranın detayı görmesi sağlanır. Bunun
yanında ana ekranda sayım detaylarını gösterme özelliğinin
yanında harici satın alınabilecek printer ile sayılan paranın
dökümünü kâğıda dökebilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
TL, EURO, POUND (GBP) karışık para sayma
USD Cinsi paraları adet (tane) olarak sayma
TL, EURO, POUND %100 oranında sahte tespit
USD Cinsi paralarda %98 oranında sahte tespit
Tam sıralı 3D sistemi tek seferde hatasız sayım
Hassas RGB sensörleri ile kusursuz para sayma
Sayım adet, detay ve toplam tutar gösterme
Türkçe yazılı ve sesli ikaz ve uyarı sistemi
3D, UV, MG, MT, FL, IR, DD, LS, MTL Sistemleri
Uzatılabilir dış müşteri ekranı (Ürüne Dahildir)
Termal printer bağlanabilme (Printer hariçtir)
3 Farklı sayım modu: Karışık, Tek, Düz sayım
Kompakt tasarım & üstten besleme sistemi
Aydınlatılmış okunaklı mavi LCD ana ekran
1~999 Arası desteleme ve ekleme özelliği
USB ara yüzü ile kolay güncellenebilme
Besleme hazne kapasitesi: 300 Adet
Çıkış haznesi kapasitesi: 200 Adet
Dakikada 900 adet para sayma
24 Ay garanti
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