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HTM Vision
İKİ KATLI PARA SAYMA MAKİNESİ (DUAL CIS)

Bütün ülke paralarını karışık halde saymasının yanı sıra, paraların yüz ve yönlerini
birleştirmesi gibi üstün özelliklere sahiptir. Hatta kullanıcı isterse, eski ve yeni sürüm
paraları (Eski 50, USD, Yeni 50 USD….. gibi ) birbirinden ayırma özelliğine sahiptir.

ÖDEME SİSTEMİ & HARİCİ MÜŞTERİ EKRANI
Sadece HTM Visionda bulunan ödeme sistemi sayesinde, artık ödemek istediğiniz tutarı
numerik tuş takımı ile yazmanız yeterli. Makine yazdığınız tutarı (Tüm Ülke Paralarında)
ayırıp size teslim edecektir. Yüksek standartlara sahip model, standart olarak harici
müşteri ekranına sahiptir. Bu sayede sayılan paranın toplam tutarını ve adedini
müşterileriniz kolayca görebilecektir.

HTM Vision
%100 SAHTE PARA TESPİT ORANI
Çift CIS (Çift Yönlü Tarama) sistemi sayesinde, TL,EURO, USD gibi
bütün dünya paralarında %100 oranında sahte paraları tespit
ederek, sayımı durdurmadan "ret gözüne" bırakır. HTM Vision
modeli, sayım anında paraların her iki yüzeyini tararken, diğer
yandan 9 katmanlı sahte para dedektörleri sayesinde, paranın

OTOMATİK PARA TANIMA ÖZELLİĞİ
HTM Vision modeli, otomatik para tanıma sistemi sayesinde, Menü
değiştirmeye gerek kalmadan, hangi ülke parasının sayıldığını
otomatik olarak algılar ve sayımı anında o ülke parasına göre
gerçekleştirir. Bununla beraber kullanıcı isterse "Multi Sayım"
moduyla TL,USD,EURO cinsi ülke paralarını karşık halde
sayabilemktedir.

DOKUNMATİK EKRAN & İŞLEVSEL MENÜLER
Kullanıcı dostu, geniş renkli dokunmatik ekranı sayesinde, bütün
işlemler tek ekran üzerinde kolaylıkla yapılabilmektedir. Karışık, Tek
Cins, Eski/Yeni Sürüm, Ödeme .... gibi bütün sayım modlarını aynı
ekranda göstermektedir. Bu şekilde kullanıcı dilediği sayım modunu,
ekrana dokunarak rahatça seçebilmektedir.

SERİ NUMARASI ALMA
Sayım anında bütün paraların her iki yönden seri numarasını alma
özelliği olan model, aldığı seri numarları ekranda gösterme,
bilgisayara aktarma ve printerden (printer opsiyoneldir) yazdırma
özelliğine sahiptir. Kullanıcı bu sayede, çıktı evrağı üzerine not
düşerek, hangi paraları kimden aldığını yazarak, ilerki zaman için
kendi arşivini oluşturabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TL, USD, EURO, GBP, RUB, SAR cinsi paraları karışık sayma özelliğine sahiptir.
Yüklenebilir toplamda 20 farklı ülke parası.
Bütün paralarda %100 sahte para ayırt etme özelliği.
Ödeme özelliği sayesinde, istenilen tutarı kullanıcıya teslim etme.
Para menüsü değiştirmeden, otomatik para tanıma özelliği
Aynı anda çoklu (multi) karışık para sayım özelliği
Dokunmatik Renkli LCD TFT ekran ve Türkçe dil desteği
Sayım anında, her yönden paraların seri numarasını alma özelliği
Dual CIS ve 3D (Her Yön) özelliği sayesinde paranın değerini tanıma
Türevleri: Karışık, Tek Para, Eski/Yeni Tedavül, Ödeme, Ekleme, Düz
Paranın yüzlerini ve yönlerini birleştirme özelliği
Sayım sonucu tutarını ve detayını ekranda gösterme ve yazdırma
Bakım ve temizlik için açılabilir üst ve arka kapak
Sıfır sıkışma oranı için “anti jamming” teknolojisi
Güncelleme Yöntemleri: Flash diskten USB’ye, Online İnternet
Numerik tuş takımı ile çok daha işlevsel fonksiyonlar
9 Kat sahte para dedektörü: UV/MG/MT/IR/MTL/3D/LASER/DD/CIS.
Dual CIS tarama teknolojisi sayesinde, tek seferde hatasız ve net sayım.
3 Farklı kademe sayım hızı: 800 – 1000 – 1200 / Dakika.
3 farklı kademe sayım hızı
Besleme Haznesi: 750 Adet
24 Ay garanti süresi.
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