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HTM Zero
Portatif Para Sayma Makinası

HTM zero portatif para sayma makinesi, Cep boyutu sayesinde, özellikle seyyar olarak para
tahsilatı ve ödemesi yapan firmalar için geliştirilmiştir. Bütün dünya paralarını sayma
özelliğine sahip olan model, sayım anında her türlü sahte parayı güvenle yakalamaktadır.
Yüksek kalitede Li-On bataryası sayesinde elektriğe gerek kalmadan seyyar tahsildarlar için
her alanda rahatça kullabilen model,Zarif görünüm, kolay kullanım ve bir o kadar
kullanışlıdır. HTM Zero portatif para sayma makinası hafif, küçük hacimli, hızlı, doğru
sayma özelliklerine sahiptir.
Yapışık, çift, yarım ve delik para ayırt etme özelliğine sahip model, hafıza fonksiyonu
sayesinde en son saydığı ve bir önceki saydığı paraların adetini farklı ekranlarda gösterme
özelliğine sahiptir.

HTM ZERO
UZUN ÖMÜRLÜ LI-ON ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA
Adaptöre bağlı olarak, Sürekli çalışmasının yanı sıra, dahili şarj edilebilen
uzun ömürlü li-on bataryası sayesinde, elektrrik gerekmeksizin her yerde
kolayca para sayma ve sahte para tespit işilemlerini
gerçekleştirebilmektedir. 180 dakika'ya varan yüksek çalışma süresine
sahip bataryasına ait 3 kademe (H[Yüksek], M[Orta], L[Düşük]) durum
göstergesi özelliği vardır. Bunun yanı sıra 48 saate varan açık konumda
bekleme süresine sahip batarya gücü, 6~8 saat arasında full şarj
konumuna ulaşmaktadır. Ayrıca adaptör üzerinde bulunan ışık sistemi,
dolum anında kırmızı, tam dolu anda yeşil ışık yakarak kullanıcıyı
bilgilendirmektedir.

2 BOYUT ÖZELLİĞİ (2D)
HTM Zero portatif para sayma makinesi, sayım anında büyük en boyutlu
paranın içinde, küçük en boyutundaki para yakalama ve kullanıcıyı uyarma
özelliğine sahiptir. Örnek olarak: 100 TL, lik banknotları sayarken, arasına
karışan 20 TL link banknotu bulması gibi. Otomatik kendini temizleme
özelliğine sahip HTM Zero modeli, kendi kendi test etme ve kullanıcıya sesli
ve yazılı olarak bildirme özelliğine sahiptir. Taşıma Çantası ile beraber teslim
edilen model her alanda kolayca kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

%100 SAHTE PARA YAKALAMA ÖZELLİĞİ
HTM Zero portatif para sayma makinesi sayım anında %100 oranında
sahte para yakalamaktadır. (UV) Yoğunlaştırılmış Mor Işığa maruz kalan
banknotların, sahte ve ya gerçekliğini ayırt eder. (MG) Manyetik Kristala
Maruz bırakılan paranın, merkez bankası mürekkebi yönünden
gerçekliğini veya sahteliğini koltrol eder. (MT) Manyetik Şerite maruz
bırakılan para şeridinin gerçekliğini veya sahteliğini test eder. (IR) Kızıl
ötesi ışışa maruz bırakılan paranın merkez bankası kağıt kalitesi

PORTATİF VE KOMPAK TASARIM
HTM Zero Para Sayma Makinesi, askılı taşıma çantası ile beraber son
derece portatif boyutlara sahiptir. Neredeyse bir roman kitabı boyutlarına
sahip model, daha büyük rakip modellerine oranla daha fonksiyonel ve
kullanışlıdır. Kompak tasarımı sayesinde açılık para çekmecesi haznesi ve
para tutucu fırçası ile her boyuttaki parayı savurmadan, sıkıştırmadan
rahatça saymaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Cep Boyutu Para Sayma Makinası
%100 Sahte Para Yakalama Özelliği
Dahili Şarj Li-on Edilebilir Batarya
3 Kademe Batarya Durumu Göstergesi: H,M,L
Otomatik Sahte Para Dedektörleri (UV+MG+MT+IR)
Otomatik Yarım Para Dedektörü
Çift Para Dedekötörü
TL,EURO,USD,GBP... Bütün Dünya Paraları İçin Uygun
Priz Elektrik Adaptörü (Standart)
Araç Çakmak Elektrik Adaptörü (Standart)
Otomatik Start/Stop Fonksiyonu
1~999 arası Serbest destele özelliği
Kendi Kendini Test Etme Hata Bildirme Özelliği
Ekleme Özelliği
Sayım Hızı: >800/Dakika
Sayım Ekranı: 1~999 Adet (3 Dijital Hane)
Güç: 25w AC Input Voltage: 110V-220V / 60Hz-50Hz
Çalışma Voltajı: 12V / 2.5A
Gürültü: <60 db.
24 Ay Tam Garanti
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