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HTM Jet 5

Hızlı Bozuk Para Sayma Makinesi
En Hızlısı
Şimdiye kadar geliştirdiğimiz en hızlı bozuk para sayma makinesi modelimiz olan HTM Jet 5
modeli, dakikada 1000 adet (max.) in üzerinde para saymaktadır. Yüksek jet hızında karışık
haldeki bozuk paraları sayar ve birbirinden ayrıştırır.
Farklı Sayım Sistemleri
HTM Jet 5 modeli, sayım kutuları, sayım tüpleri ve sayım torbaları için 3 farklı desteleme
moduna sahiptir (Sadece sayım kutuları gelmektedir). Kullanıcı bu sayede dilediği nitelikte ve
büyüklükte madeni para sayabilir.
Printer'e Bağlanabilme
Yazıcı çıkış portuna sahip model, kolaylıkla termal yazıcıya bağlanabilmektedir (Yazıcı haricen
satılır). Sayılan paranın toplam tutarını ve sayım detay listesinin yanı sıra tarih ve saatini de
aynı bilgi fişi üzerinde yazdırabilmesi model için farklı avantaj sağlamaktadır.

HTM Jet 5
İşlevsel Ekran
Arkadan aydınlatılmış geniş ve kolay okunabilen LCD ekrana sahip
HTM Jet 5 modeli, sayım sonucunu, sayım raporunu, desteleme ve
tarih ayarları gibi işlemleri bu ekrandan göstermektedir. Aynı
zamanda kullanıcı uyarı mesajlarını da yine aynı ekranda
göstermektedir.

Kolay Temizlik
Makinenin arkasındaki sürgüyü çekerek ve her iki tarafındaki
mandalları yukarı kaldırarak üst kupa haznesi rahatça
kaldırılabilir. Kullanıcı bu sayede makinenin iç sayım aksamının
tamamına erişebilir, temizliğini kolayca yapabilir ve yabancı
maddeleri çıkartabilir.

Metal İç Aksam
Madeni para sayma ve ayrıştırma işlemini kusursuz bir şekilde
gerçekleştiren model, aynı zamanda metal iç hazne yapısına sahiptir.
Bu sistem makinenin uzun ömürlü olmasını ve hatasız sayım saymasını
sağlar. Bunun yanı sıra güçlü gövde ve para kutuları sert ve kırılması
zor ABS malzemeden üretilmiştir.

%100 Doğru Sayım
Türk lirası madeni paraları sayma, sıralama ve desteleme özelliğinin yanı
sıra geniş sayım kutu hazneleri mevcuttur. “SafeCount” teknolojisine
sahip HTM Jet 5 modeli, son derece hassas sayım sistemleri sayesinde
yüksek hızda ve %100 doğru oranda madeni para saymaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Toplam tutarı ve detay raporunu l�steleme
Yüksek jet hızında maden� para sayma
Maden� paraları sayma ve ayrıştırma
Bozuk paraları 3 farklı s�stemde desteleme
Kutu, tüp, torba �ç�n ayrı desteleme ayarı
Yazıcı bağlantı çıkış portu �le (yazıcı har�ç)
Yüksek kapas�tel� sayımlar �ç�n özel tasarım
Çok amaçlı kullanışlı büyük LCD ekran
Tar�h ve saat özell�ğ� (kâğıt çıktısı �ç�n)
Maks�mum yüksek hız 1000/dak�ka
1 TL, 0,50-0,25-0,10-0,05 Kuruş Sayma
Metal �ç aksam uzun ömür doğru sayım
Kolay açma ve kolay tem�zl�k ve bakım
Üst hazne açması �ç�n mandallı s�stem
Yüksek jet hızında %100 doğru sayım
Kullanıcı dostu �şlevsel buton takımı
Eşs�z besleme haznes� (çıkartılab�l�r)
Büyük besleme haznes� (1000 Adet)
Gen�ş kutu hazneler� (500 Adet)
Türkçe kullanım kılavuzu
24 Ay garant�
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