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HTM Mini Mix
KARIŞIK PARA SAYMA MAKİNESİ(EKONOMİK)

HTM markasının geliştirdiği en son modellerden birisi olan “mini mix” karışık haldeki Türk
Lirasını sayar ve renkli ekranda sayım toplam tutarının yanısıra sayım rapor detaylarını
gösterir. Sayım anında %100 oranında sahte para yakalama oranına sahip model, sahte
para için kullanıcıyı sesli ve yazılı olarak uyarmaktadır.
Makine ile beraber standart gelen, harici müşteri ekranı ile beraber sayım adetini ve
tutarını, kullanıcı dışında müşteriler bile rahatça görebilmektedir. Yüksek hassasiyette sahte
para dedektörleri ile donatılmış model %100 oranında sahte para yakalama oranına
sahiptir.

HTM MİNİ MİX
%100 SAHTE PARA TESPİT ORANI
Model Türk Lirasını karışık halde ve değerlerini okuyarak sayarak %
100 oranında sahte paraları tespit edebilmektedir. Aynı zamanda
USD ve EURO ve diğer ülke paralarını adet olarak sayar ve
sahtelerini yakalar.

RENKLİ EKRAN VE HARİCİ DIŞ EKRAN
HTM Mini mix modeli, Renkli ve 3 boyutlu ekrana sahiptir. Bu
sayede sayım sonucunu her açıdan rahatlıkla görünebilmektedir.
Bununla beraber HTM Mini Mix Standart olarak harici müşteri ekranı
ile beraber gelmektedir. Harici uzatılabilir müşteri ekranı sayesinde
bankonun üzerine konularak, sayım adetini ve tutarını diğer tarafta
olan müşterinin görmesi sağlanmaktadır.

KARIŞIK PARA SAYME VE DEĞER OKUMA
Sayım toplam değerini ve sayım sonuç detaylarını aynı ekranda
gösterme özelliğine bulunan model Geniş Renkli TFT ekrana sahiptir.
Sahte para ve diğer uyarılar için kullanıcıyı sesli ve yazılı olarak uyaran
model, yeni çıkan ve değişecek paralar için ömür boyu
güncelleme garantisine sahiptir.

EKONOMİK & ERGONOMİK
HTM Mini Mix karışık para saymasının yanı sıra oldukça ergonomik yapıya
sahiptir. Bu sayede kullanıcı dilediği alanda makineyi rahatça
kullanabilmektedir. Bununla beraber karışık para sayma makinelerinde en
ekonomik modeli olan HTM Mini Mix, kusursuz ve hatasız bir şekilde para
saymaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TL Cinsi Paraları Karışık Sayma ve %100 Sahte Yakalama
USD,EURO,GBP Cinsi Paraları Adet Sayma ve Sahte Yakalama
Numerik Tuş Takımı İle Sabit ve Karışık Desteleme Ayarı
Merkez bankası mürekkebi ve kağıdı’na göre sahte ve değer tanıma
Image (resim) ve 3D tanıma özelliği ile küpür değeri belirleme
Türkçe menü ve uyarı sistemleri, aynı anda sesli ikaz sistemi
8 Kat sahte para dedektörü; UV+MG+MT+IR+MTL+3D+LASER+DD
Multi çok sıralı IR (Kızılötesi) sensör ile hatasız değer tanımlama
Tek seferde, duraksamadan sessiz ve hatasız sayım
Aynı Ekranda Toplam Tutar ve Sayım Detay Listesi Görüntüleme
Standart Harici Müşteri Ekranı ile Sayım Sonucunu Gösterme
Manuel Olarak Sistem Ayarların Yapabilme Özelliği
Tarih ve Saat Fonksiyonu Özelliği
Numerik Tuş Takımı İle Kolay Desteleme İmkanı
Güvenli, Hatasız ve Net Sayım
Otomatik ve Manuel Sayım Modları
Geniş, Renkli LCD TFT Ekran
Tek Seferde, Takılmadan Hatasız ve Net Sayım
Geniş besleme haznesi: 250 Adet
Çıkış haznesi: 250 Adet
Garanti 24 Ay
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