
PARA SAYMA MAKİNESİ

HTM NEW CLASSIC

%100 SAHTE PARA YAKALAMA ORANI
EKONOMİK FİYAT, ERGONOMİK TASARIM

FARKLI BOYUT PARA DEDEKTÖRÜ

FONKSİYONEL EKRAN SİSTEMLERİ

New Classic modeli, çok katmanlı sahte para dedektörleri sayesinde,
%100 oranında sahte para tespit etmektedir. Model sayım anında,
sahte veya şüpheli para geldiği anda sayımı durdurarak kullanıcıyı

sesli ve yazılı olarak uyarır. Bu şekilde sahte para aşağıdaki paraların
en üstünde kalan paradır.

HTM new Classic modeli, firmamıza ait en ekonomik para sayma 
makinesidir. Bunun yanı sıra, ergonomik ve küçük tasarımı sayesinde, 
neredeyse her alanda rahatça kullanılabilmektedir.

Model 2D sistemi sayesinde, sayım anında paraların en boyunu 
ölçerek, deste arasında farklı ende para varsa sayımı durdurur ve 

kullanıcıyı sesli ve yazılı olarak uyarır. Kullıcı dilediği taktirde, bütün 
ayarlarda olduğu gibi bu fonksiyonunuda  kapatabilmektedir. Modelde bulunan 180° ye 90° her yöne dönebilen ana ekranı ve yan 

ekranı sayesinde her yönden rahat görüş açısı sağlamaktadır. Bunun yanı 
sıra harici müşteri ekranı ile de banko üstünden sayım adedini müşterinin 
görmesi sağlanır.

%100 Oranında Sahte Para Yakalama Garantisi
Sabit ve Karışık Desteleme ve Ekleme Özelliği
Yazılı ve Sesli İkaz ve Uyarı Özelliği
Her Yöne Dönebilen Ana Sayım Ekranı
Ayarlanabilir Dedektör Hassasiyet Seviyeleri
Önde ve Yanda Çift Sayım ve Uyarı Ekranı
Farklı Boyutları Kontrol Etme (2D)
Manuel ve Otomatik Sayım Şekli
UV, MG, MT, IR Dedektörleri
Para Sayma Hızı: 1200 Adet / Dakika
Geniş LCD Dijital Ekran
Sayım modu: Otomatik/Manuel.
24 Ay Full Garanti
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HTM Markasının ekonomik modeli olan New Classic modeli, %100 oranında sahte para 
yakalama garantisi vermektedir. Her yöne dönebilen geniş sayım ekranı sayesinde, makine her 

pozisyonda rahatça kullanılabilmektedir.

Sayım anında, sahte para, çift para, farklı boyut gibi anormal durumlarda, makine para 
sayımını durdurur ve kullanıcıyı yazılı ve sesli olarak uyarır. Çift sayım ekranı ve kontrol paneli 

sayesinde makine her yönden rahatça kullanılmaktadır.

Geniş referans listesine sahip model; gerek sayım sistemi gerekse sahte para yakalama 
sistemleri sayesinde kullanıcıya tam güvenli bir sayım sunmaktadır. Modelde bulunan: Ekleme, 

Desteleme, 2 Boyut Açma/Kapama, Otomatik ve Manuel Sayım modunun yanı sıra, bütün 
dedektör hassasiyet seviyeleri manuel olarakta ayarlanabilmektedir.


