
Karışık Para Sayma Makinesi (₺, $, €, £, ₽, SAR)

HTM Full Mix

%100 Sahte Para Yakalama
3D-Dokunmatik Renkli Ekran

Seri Numarası Alma

Gelişmiş Sayım Seçenekleri

DUAL CIS (V9) teknolojisin ile 43 noktadan parayı kontrol eden HTM
Full Mix modeli, karışık saymış olduğu TL, USD, URO, GBP, SUB ve

SAR cinsi paralarda %100 oranında sahte para yakalamaktadır.
Sahte para yakaladığında veya diğer durumlarda makine sesli, yazılı

ve ışıklı olarak kullanıcıyı uyarmaktadır.

Model 3-Boyutlu ve 3,5inç büyüklüğünde, renkli TFT LCD ekrana 
sahiptir. Kullanıcı saymış olduğu paraların genel tutarını ve detay 
raporunu tek seferde bu ekran üzerinde göstermektedir. Bunun yanında 
dokunmatik ekran sayesinde, para değiştirme gibi birçok işlem ve ayar 
yapılabilmektedir. 

HTM Full Mix modeli, paranın yönü ve yüzü fark etmeksizin, “DIAL 
CIS (V9)” özelliği sayesinde her durumda TL, USD, EURO, GBP cinsi 

paraların seri numaralarını alabilmektedir. Kullanıcı paraların seri 
numaralarını ekrana yansıtabileceği gibi PC ye bağlayıp aktarabilir 

ya da satın alacağı HTM Printer 2 modeli ile kâğıda çıktısını 
alabilmektedir. 

Son derece şık ve portatif tasarıma sahip model, kendisine her alanda 
kolayca yer bulabilmektedir. Ayrıca 4 farklı sayım seçeneğine (karışık 
sayım, tek değer, eski ve yeni emisyon paraları birbirinden ayırma ve düz 
sayım) sahip model, sessiz ve kusursuz bir şekilde çalışmaktadır. 

TL, USD, EURO, GBP, RUB, SAR cinsi paraları karışık sayma
%100 Sahte para yakalama oranı: TL, USD, EURO, GBP, RUB, SAR
Sayım Modları: Karışık, Tek Para, Eski-Yeni Emisyon, Düz Sayım 
TL, USD, EURO, GBP cinsi paraların seri numarasını alma
Paraların genel toplamını ve detay raporunu gösterme
“DUAL CIS V9” teknolojisi ile %100 doğru sayım oranı
Geniş TFT LCD ve dokunmatik ekran yapısı (3,5 inç)
Eski ve yeni paralarda tek seferde kusursuz sayım
Sesli, yazılı, ışıklı uyarı ve ikaz sistemi kullanıcı dostu
10 ülkeden fazla toplam yüklenebilir ülke parası
Yeni ve eski emisyon paraları birbirinden ayırma
Yeni ve eski emisyon paraları karışık sayabilme
Manuel veya otomatik sayım modları
Sayılan paraları ve seri numaralarını TF karta kaydetme
Sayılan paraların ve seri numaralarını yazıcıya dökme
Sayım raporlarını ve seri numaralarını PC’ye aktarma
Tarih ve saat ayarı ve tam zamanlı rapora aktarma
Kolay temizlik için mandallı açılır kapak sistemi
Numerik tuş takımı ile ekleme ve desteleme
Flash bellek ile kolay güncelleme
Desteleme kapasitesi: 200 adet
Kompakt, kreatif ve şık tasarım
Standart harici müşteri ekranı
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüm Paralarda Karışık Para Sayma 
HTM Full Mix modeli, TL, USD, EURO, GBP, RUB, SAR cinsi ülke paralarını karışık sayarak, 

toplam tutarı, sayım küpür değer raporunu ve toplam sayım adedini geniş LCD ekranda 
gösterir.  Bununla beraber “flash bellek” yardımı ile toplamda 10 farklı ülke parası 

yüklenebilmektedir. 
Eski & Yeni Emisyon Paralar

Yeni ve eski emisyon 100€ & 200€ paralar dahil, bütün TL, EURO, USD, GBP, RUB, SAR cinsi 
paraların, yeni ve eski emisyon paraları tek seferde ve hatasız olarak saymaktadır. Bunun 

yanı sıra dileyen kullanıcılar yeni ve eski emisyon paraları “MOD” teknolojisi sayesinde 
birbirinden ayırabilmektedir. 

Yazıcıya Bağlanma
Standart makine ile beraber gelen harici müşteri ekranı ile sayım sonuçlarının müşteri 
tarafından kolayca görünmesini sağlamasının yanı sıra, Extra olarak satın alacağı HTM 

Printer 2 modeli ile dileyen kullanıcılar saymış olduğu paranın rapor detay dokümanını veya 
seri numaraları kâğıt çıktısı olarak alabilmektedir. 


