
Bataryalı ve Çok Fonksiyonlu Sahte Para Kontrol Cihazı Mor Işık

HTM Violet Sweet

LED Teknolojisi Mor Ötesi
Manyetik Alan Kristali

Gün Işığı Kontrolü

Sesli ve Işıklı Uyarı 

Floresan mor ışığa oranla çok daha uzun ömre ve keskin ışığa sahip 
LED teknolojisi mor ötesi ışık ile para, çek ve kimlik kontrolü yapan 

model uzun yıllar kesintisiz ve yüksek performanslı olarak 
çalışmaktadır.

Paranın yüzeyindeki manyetik alanı ölçmeye yarayan MG sistemi ile 
sahteliğini kontrol eden makine, aynı zamanda manyetik olan para 
şeridinin de gerçek veya sahte olduğunu tespit etmektedir. Model 
gerçek paralarda sesli ve ışıklı olarak kullanıcıyı uyarmaktadır. 

HTM Violet Sweet modeli, kullanıcının gerçek para ve değerli 
belgelerdeki gizli hologram resimlerini rahatça görmesi için WM 

(Beyaz Ötesi Işık) sistemine sahiptir. Kullanıcı bu sayede paranın 
birçok yerini kontrol ederek gerçekliği hakkında fikir sahibi 

olmaktadır.

Model, özellikle MG sistemi tarafından kontrol edilen gerçek paralarda 
kullanıcı sesli ve ışıklı olarak uyarmaktadır. Manyetik mürekkep ve 
manyetik şerifi algılama özelliği bulunan MG sistemi sayesinde sahte para 
konusunda kullanıcıya yardımcı olmaktadır.

Şarj edilebilir Li-On batarya (2200mAh kapasiteli) 
Uzun ömürlü mor ötesi LED ışık sistemi
LED ışık sistemi ile çok daha keskin mor ötesi ışık
MG sistemi ile paradaki manyetik alanı test etme
MG sistemi için sesli ve ışıklı uyarı (gerçek parada)
WM sistemi ile gizli gömülü siluetleri görme
USB Şarj Kablosu ve Şarj Durumu Göstergesi
Şık ve kompakt tasarım ve gövde yapısı
Milimetrik cetvel yardımı ile WM tablası
Elektrik veya batarya ile kullanma imkânı
Fonksiyonel açma/kapama anahtarı
24 Ay garanti

Bataryalı ve Şarj Edilebilir 
2200mAh kapasiteli şarj edilebilir Li-On batarya ya sahip HTM Violet 
Sweet sahte para kontrol cihazı, elektriğe bağlı kalmadan uzun süre 

çalışabilmektedir. 
Çok Fonksiyonlu Kontrol

HTM Violet Sweet sahte para kontrol makinesi, aynı anda birçok farklı 
özelliği ile para, çek ve değerli belgelerin gerçekliğini kontrol etmeye 

olanak verir tanır.
Şık ve Ergonomik Tasarım

Son derece şık tasarıma sahip olan HTM Violet Sweet modeli, aynı 
zamanda ergonomik ve kompakt bir yapıya sahip olmasının yanında, 

bataryalı sistemi ile her alanda rahatça kullanılabilmektedir.
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