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HTM PEN
PARA KONTROL CİHAZI
Avuç içine sığacak kadar küçük ama en iyi sahte parayı tespit edecek kadar fonksiyonel
olan HTM Pen elektronik para kontrol kalemi aynı anda birçok işlemi
gerçekleştirmektedir. Merkez bankası tarafından özel olarak paranın üzerine yazılan
manyetik mürekkebi (MG) tespit eder ve aynı anda sesli ve ışıklı olarak kullanıcıyı uyarır.

Lazer şeklinde mor ışık (UV) özelliği bulunan cihazda, sahte tespiti için yine merkez
bankasının kullandığı bazı filigram, hologramram, gizli yazı ve damarlar bu sistem
altında kolayca fark edilebilmekte ve sahtelik analizi yapılabilmektedir.

HTM PEN
DOĞRU MANYETİK MÜREKKEP KONTROLÜ (MG)
HTM Pen sahte para kontrol cihazı, MG tuşu yardımı ile, paraların
belirlenmiş bölgelerine sürtünme yoluyla, kullanıcıyı paranın
sahteliği/gerçekliği konusunda uyarır. Kristal gerçek para mürekkebi
algıladığında sesli ve ışıklı olarak kullanıcıyı uyarmaktadır.

DOĞRU METALİK ŞERİT KONTROLÜ (MT)
Sahte paralar her ne kadar görsel olarak asıllarına benzesede, içinde
bulunan metal şerit sadece merkez bankalarına özeldir. HTM Pen metal
şeridin gerçekliğini sürtünme yolu ile test etmekte ve kullanıcıyı sesli,
ışıklı olarak uyarmaktadır.

DOĞRU FLİGRAN KONTROLÜ (UV)
Çok eski bir teknik olan mor ışık kontrolü ile paraların gizli
yerlerindeki filigranları rahatça görebilirsiniz. Kullanıcının tek
yapması gereken cihazdaki UV butonuna basarak karanlık bir
ortamda paranın üzerinde gezdirmek olacaktır. Her nakadar bazı
sahte paralarda filigran benzeri yapılar olsada, gerçek paranın
fligranlarını kolayca ayırt edeceksiniz.

KOMPAK TASARIM
HTM Pen 9cm boyu ve 2,5cm genişliği ile küçük bir kalem şeklinde,
cebinizde bile çok rahat taşıyabileceğiniz ergonomik bir yapıdadır. Cihazın
içinde beraber gelen 1 takım saat pili ilk sefer için yaklaşık 2 yıl buyunca
çalışmaya devam edecektir. Ayrıca taşıma askısı ile çalıştığınız ortamda
boynunuza asarak her an müşterilerinizden gelen parayı test edebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektronik Sahte Para Test Etme Kalemi
Manyetik Mürekkep Testi ve Kontrolü
Para Kağıdı Kalitesi ve Yazıları Testi
Test Ettiği Paralar: Lira - Euro- USD- Pound .....
2 Adet Saat Pili İle 2 Yıl Kullanım Süresi
Sürtünme Yöntemi İle Mürekkep Kontrol Etme
Lazer Mor Işık Sistemi İle Gizli Yazıları Kontrol Etme
Fonksiyonları Açma Kapama Butonları (UV/MG)
Kolay Taşınması İçin Yaka/Boyun Askı Sistemi
Gerçek Paralarda Sesli ve Işıklı Uyarı Sistemi
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