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HTM Violet Smart
Bataryalı ve Çok Fonksiyonlu Sahte Para Kontrol Cihazı Mor Işık
Bataryalı Kendinden Şarj Edilebilir
Cihaza bağlı USB kablosu ile çalışabilen “HTM Violet Smart para kontrol cihazı” aynı
zamanda 2200mAh gücüne sahip Li-On bataryayı sarj ederek, elektriğe bağlı
kalmadan uzun süre rahatça kullanılabilmektedir.
Çok Yönlü Para Kontrolü
HTM Violet Smart para kontrol makinesi, parayı, Mor Ötesi Işık, Manyetik Kristal, Yazı
Büyüteci, Beyaz Gün Işığı gibi aynı anda birçok yönden kontrol ederek paranın veya
değerli belgelerin gerçekliği hakkında kullanıcıyı fikir sahibi yapmaktadır.
Güçlü WM Gün Işığı
HTM Violet Smart para kontrol makinesi, paralardaki gizli ve gölge resimlerin kullanıcı
tarafından kolayca gözükmesini sağlamakta ve paranın gerçekliği hakkında kullanıcıyı
fikir sahibi yapmaktadır.

HTM Violet Smart
Şarj Edilen Li-On Batarya
HTM Violet Smart para kontrol makinesinin sahip olduğu şarj edilebilir
2200mAh kapasiteli Li-On batarya sistemi sayesinde, prize ve elektriğe
bağlı kalmadan çalışabilmekte olup, cihaza bağlanan mini USB kablosu
ile şarj doldurma işlemini gerçekleştirmektedir.

LED Ampul ile Mor Işık
Sıradan floresan ampul sistemine göre çok daha uzun kullanım ömrüne
sahip model, LED ampul sistemi ile yoğunlaştırılmış mor ötesi ışık
yayarak, paralardaki en küçük ve en gizli ayrıntıların bile kullanıcı
tarafından rahatça görünmesini sağlamaktadır.

Manyetik Kontrol Sistemi
TL, USD, EURO, GBP gibi birçok dünya paraları, merkez bankaları
tarafından şifrelenmiş manyetik mürekkep ile basılmaktadır. HTM
Violet Smart modeli ise bu manyetikliği ölçen kristale sahiptir.
Sürtünme yolu ile gerçek paralarda kırmızı ışıkla sinyal verirken
aynı anda sesli olarak da “bip” sinyali vermektedir.

Detaylar İçin Mercek
HTM Violet Smart modeli, sahip olduğu entegre büyüteç sayesinde, para
veya değerli belgelerdeki bütün detayları çok daha net görmenize
yardımcı olur. Bu sayede gerçek para ile sahte para arasındaki farklı
kolaylıkla ayırt edebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzun ömürlü LED ampullerden mor ötesi ışık
MG sistemi ile manyetik mürekkep kontrolü
WM sistemi ile gizli gölge filigranları okuma
Dahili mercek yardımı ile küçük detayları görme
Gerçek paralarda “bip” sesi ve ışık uyarısı (MG)
Dahili Li-On 2200mAh Şarj Edilebilir Batarya
Mini USB Şarj Kablosu ve Şarj Durumu Göstergesi
Şık, kreatif ve ergonomik gövde yapısı
Elektrik veya batarya ile kullanma imkânı
Metrik bazda ölçeklenmiş WM tablası
Fonksiyonel güç anahtarı
24 Ay garanti
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