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HTM Atom 5

Profesyonel Karışık Para Sayma Makinası | TL,ERO,USD,GBP
Karışık Para Sayma ve Değer Okuma (TL,ERO,USD,GBP)
HTM Atom 5 (9380) modeli, dual CIS teknolojisi sayesinde TL, USD, EURO, GBP cinsi
paraların eski ve yeni küpürlerinin tamamını karışık olarak saymaktadır. Ters veya düz
para koyma şekli fark etmeden her türlü parayı tek seferde hata vermeden hızlı bir
şekilde saymaktadır.
Çoklu Karışık Sayım Seçeneği
Model aynı anda TL, USD, EURO ve GBP yi karışık sayma özelliğine sahiptir. Kullanıcı bu
sayede bütün paraları karışık halde makineye koyabilir ve sayım sonucunu her para için
ayrı ayrı anında makinenin ekranında görebilir. Yüksek teknoloji gerektiren bu özellik
ancak yüksek kaliteli bileşenler ve güncel yazılım ile gerçekleştirilebilir.
Yazıcıya Bağlanabilme
Haricen satılan HTM Printer 2 modeli termal yazıcıya kolaylıkla bağlanabilen HTM Atom 5
modeli, ister sayım detay listesini isterse sayım seri numaralarını tek buton ile kolaylıkla
yazdırabilmektedir. Bunu yanında model kullanıcı tarından değiştirilebilen dakikada 800,
1000,1200 olmak üzere 3 farklı kademe hıza sahiptir.

HTM Atom 5
%100 Oranında Sahte Para Yakalama
HTM Atom 5 Tam profesyonel para sayma makinesi, sayım
esnasında TL, EURO, POUND türü paralarda %100 oranında
sahte para yakalama kapasitesine sahip iken, USD cinsi
paralarda %99 oranında sahte para yakalamaktadır. Bununla
beraber sahte para geldiğinde, model kullanıcıyı yazılı ve sesli
olarak uyararak aynı anda sayımı durdurur.

Gelişmiş Sayım seçenekleri

HTM Atom 5 modeli, Karışık, Tek ve Düz sayım olmak
üzere 3 farklı sayım seçeneğine sahiptir. Geniş ve renkli
ekrana sahip model, sayım toplam tutarını, sayım adedini,
ret miktarı ve tarih/saat gibi bilgileri aynı ekranda
göstereceği gibi, sayım detay listesi ve seri numaraları
listesini de tek buton yardımı ile tek aynı göstermektedir.

Paranın Seri Numarasını Alma
TL, EURO, USD, GBP cinsi paraların seri numaraları tek seferde
alabilen ve ekranında gösterme özelliğine sahip HTM Atom 5
modeli, dileyen kullanıcıların fazladan satın alacağı HTM printer
2 modeli, termal yazıcı ile seri numaralarının tamamını liste
halinde tarih ve saat kaydı ile kâğıda basabilmektedir. Kullanıcı
bu sayede hangi tarihte kimden ne kadar para aldığını arşivde
tutabilir.

Otomatik Para Tanıma

Otomatik para tanıma özelliğine sahip HTM Atom 5 modeli,
buton ile menü değiştirmeye gerek kalmadan makinede
saydırılmak istenen ülke parasını otomatik olarak tanır ve sayım
menüsünü ona göre otomatik ayarlar. Bunun yanında uzatma
kablosu ile harici müşteri ekranı ile beraber gelen model, sayılan
parayı müşterilerin kolayca görmesi sağlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
TL, USD, EURO, POUND Türü Paraları Karışık Sayma Özelliği
Sahte tespit oranı: TL, EURO, GBP için %100 | USD için: %99
Otomatik para tanıma özelliği ile menü değişmeden sayma
Aynı anda çoklu para sayma seçeneği: TL,EURO,USD,GBP
Dual CIS tarama teknolojisi ile tek seferde hatasız sayım
Sayım anında paraların seri numaralarını alma özelliği
Renkli TFT ekranda sayım sonuç ve detay listesi gösterme
Kullanıcıyı sesli ve Türkçe yazılı ikaz ve uyarı sistemi
Eski ve yeni paralarda hatasız ve duraksamadan sayım
Farklı üç sayım seçeneği: Karışık, Tek Para, Düz Sayım
Bakım ve temizlik için açılabilen arka kapak sistemi
Sıfır sıkışma oranı için “anti jamming” teknolojisi
Sabit ve karışık desteleme ve ekleme özelliği
Kolay güncelleme sistemi: USB ﬂash bellek
Dedektörler: UV/MG/MT/IR/MTL/3D/DD/CIS
Gelişmiş kullanıcı ayar menüsü seçenekleri
3 Kademe hız: 800, 1000, 1200 / Dakika
Otomatik ve manuel sayım şekli
Standart harici müşteri ekranı
Tarih saat ayarı ve gösterimi
Yazıcı bağlantısı çıkış portu
Besleme haznesi: 500 Adet
Çıkış haznesi: 200 Adet
24 Ay Garanti
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