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HTM Plato
MADENİ PARA SAYMA MAKİNESİ (YAZICI BAĞLANTILI)
Gelişmiş Raporlama Özelliği
Sahip olduğu çift sıralı geniş LCD ekran sistemi sayesinde, aynı ekranda genel toplam tutarı
ve sayım detay raporlarının tamamını göstermektedir. Buda kullanıcıya daha fazla zaman
tasarrufu sağlamanın yanı sıra kolay anlaşılır ve sade bir ekrana sahiptir. Rakip modellerine
oranla çok daha işlevsel ekran sistemine sahip olan HTM Plato modeli, son derece kullanıcı
dostudur.
Yüksek Hızda Madeni Para Sayma
HTM Plato modelinin bir diğer özelliği ise rakiplerine oranla iki kat daha hızlı ve sessiz
madeni para sayma özelliğine sahiptir. Dakikada 600 adete varan sayım hızı ile sınıfının en
hızlı modeli olan HTM Plato, motor ve hareketli aksamı son derece güçlü şekilde
tasarlanmıştır.
Bozuk Para Sayma ve Ayrıştırma
HTM Plato modeli, karışık halde besleme haznesine konulan karışık madeni paraları tek tuşa
basarak sayar, birbirinden ayrıştırır, ayrı haznelere biriktirir, desteler ve toplam ve rapor
sonuçlarını tek ekranda gösterir. Bozuk paraların hem enini hem de yüksekliğini ölçebilen
model, bu şekilde bozuk paraları 3 boyutlu olarak taramaktadır.

HTM Plato
Yazıcıya Bağlanabilme
HTM Plato madeni para sayma makinesi, sahip olduğu priter çıkışı ile
yazıcıya bağlanabilmekte ve sayım sonuç detaylarını kâğıda
aktarabilme özelliğine sahiptir. Müşteri haricen satın alacağı HTM
Printer 2 modeli termal yazıcı ile tam uyumlu çalışabilen model, para
sayımı bitince “PRINT” butonu ile yazdırma işlemini
gerçekleştirebilmektedir.

Çift Sıralı Geniş LCD Ekran
Geliştirilmiş çift sıralı LCD ekranı sayesinde, sayım detay raporunu
ve sayım toplam değerini aynı ekran üzerinden anlık olarak
gösterebilmektedir. Son derece kullanıcı dostu olan ekranı ile
kullanıcı anlık olarak sayım detaylarını ve sayım toplamını tek ekran
üzerinden takip edebilmektedir. 0~999 arası desteleme özelliğine
sahip model aynı ekrandan bütün destele ayarlarının yapılmasına
olanak sağlamaktadır.

Hatasız Madeni Para Sayma
HTM Plato modeli, sahip olduğu geliştirilmiş sayım tepsisi sayesinde
madeni paraları 3 boyutlu olarak tanımakta ve %100 oranında doğru
sayım yapmaktadır. Ayrıca fan sistemi sayesinde makineye gelen tozlar
emilerek sayım sensörlerinin kirlenmemesi sağlanmaktadır. Bunun yanı
sıra en yoğun kullanımlarda dahi performansından bir şey kaybetmez.

Güçlü Mekanik ve Elektronik Aksam
Yenilenmiş güçlü mekanik sisteminin yanı sıra yine yenilenmiş elektronik
devre ve sensör sistemleri ile şimdi çok daha uzun ömürlü olan HTM Plato
modeli, hata vermeden, bakım gerektirmeden ve yoğun kullanımlarda
dahi performans kaybı yaşamadan madeni para saymaktadır. 2 yıl
garantiye sahip model kullanım yoğunluğuna göre minimum 10 yılın
üzerinde hizmet ömrüne sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bozuk para sayma ve ayrıştırma (1₺ 0,50₺ 0,25₺ 0,10₺ 0,05₺)
Tek ekrandan sayım detay raporunu ve toplamını gösterme
Yazıcıya bağlanabilme ve kâğıt çıktısı alabilme özelliği
HTM Printer 2 modeli yazıcısı ile tam uyumlu çalışma
Geliştirilen mekanik sistemi ile %100 doğru sayım sonucu
Faz ile toz emme sistemi sayesinde kendini temizleme
İki sıralı geniş LCD ekranı ile bütün detayları gösterme
Yazıcı haricen satın alınır. Ürüne dahil değildir
Otomatik sayıma başlama ve otomatik durma
Yüksek hızda madeni para sayma özelliği: 600/Dakika
Madeni paranın enini ve boyunu ölçerek 3D özelliği
Akıllı chip sayesinde kullanıcıyı her durumda uyarma
0~999 arası her bir değeri desteleme özelliği
Yoğun kullanım için özel olarak geliştirildi
250~500 adet arası geniş kutu hazneleri
1000~1500 adet arası besleme haznesi
24 ay tam garanti
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