
SAHTE PARA KONTROL MAKİNESİ

HTM ZOOM 4

%100 SAHTE PARA TESPİT ORANI
RAPORLAMA ÖZELLİĞİ

KOLAY TEMİZLİK VE BAKIM ÖZELLİĞİ

ÖMÜR BOYU ÜCRETSİZ GÜNCELLEME

HTM Zoom 4,, 9 farklı ülke parasını (TL, EURO, USD, GBP-RUB-NOK-
CHF-SEK-SAR) otomatik olarak algılar ve %100 oranında sahteliğini 

tespit eder. Sahip olduğu katmanlı sahte para dedektörleri 
(UV,MG,MT,IR,SIZE,RGB,,,) ve tarayıcı CIS özelliği sayesinde 

ülkemizde en çok satan modeldir.

Model, konrol etmiş olduğu bütün paraları, kullanıcı silene kadar 
hafızasında saklamaktadır ve istenildiğinde raporlama yapmaktadır. 9 
farklı ülke parasını aynı anda geniş hafızasında saklayabilen model, 255 
adet farklı kombinasyon sistemine sahiptir. Ayrıca kullanıcı isterse, her 
seferinde makinenin kendini sıfırlaması için "DEN" modunu seçebilir.

HTM Zoom 4 modeli, temizlik ve bakım gerektirmeden uzun yıllar 
kusursuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Her ihtimalde temizliğini 

yapmak için, ön tarafını yukarı kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu 
sayede paranın geçtiği yolu fırça yardımı veya nemli bez ile 

temizleyerek cihazın performansını en üst düzeye çıkartabilirsiniz.

HTM Zoom 4 yeni çıkacak olan paraların veya sahtelerin ömür boyu 
ücretsiz güncelleme garantisini vermektedir. Son güncelleme tarihi olan 
01.01.2020, Yeni 100~200 EURO, yeni Pondlar ve bütün SUPPER 
Dolarlara kadar bütün paraları kapsamaktadır. Bilgisayardan USB kablosu 
ile kolayca güncellemesi yapılan modelin, yeni yazılım çıktığında, 
müşterilerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir.

%100 sahte para tespit oranı.
9 Farklı ülke parasını otomatik olarak tanıma,
Paraların değerlerini ve sahteliğini tanıma.
TL-USD-EURO-GBP-RUB-NOK-CHF-SEK-SAR
Portatif ve kolay kullanım (POS cihazından daha küçük)
4 Yönden para algılama ve kabul etme özelliği.
Sahte para için uyarı sistemi: Sesli ve yazılı.
Super Dolar ve diğer paraların en son güncellemesi ile beraber.
Son yazılım güncelleme sürüm tarihi: 01.06.2020
15 Noktadan sahte para tespit sistemi.
Sahte para sistemleri: UV / MG / MT / IR / FL / RBG / CIS / DD.
USB ile yeni yazılım güncelleme kolaylığı.
Uzun ömürlü dahili batarya (Opsiyonel).
Otomatik para algılama ve tanıma.
Karışık para rapor detay verme özelliği.
Gerçek Para İçim Çift yönden para çıkartma özelliği (Ön ve Arka)
Açılır kapak sayesinde kolay temizlik ve bakım imkanı.
Uyku modu ile batarya koruma özelliği.
24 Ay Garanti.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

HTM Zoom 4; Sahte para kontrol makinası, CIS teknolojisi ile TL, EURO, USD, GBP-RUB-
NOK-CHF-SEK-SAR cinsi paraların otomatik olarak %100 oranında sahteliğini kontrol 

ederken aynı anda küpür değerlerini okuyarak ekranda gösterir. Parayı dört taraftan okuma 
özelliğine sahip olan model, sahte para için ön veya arka çıkış yönü ayarlama özelliğine 

sahiptir. Uzun ömürlü dahili bataryası sayesinde portatif olarak her alanda rahatça 
kullanılabilmektedir.

Yenilenen yazılımı sayesinde, para menüsü değiştirmeye gerek kalmadan, model otomatik 
olarak 9 farklı ülke parasını tanımakta ve sahtelik kontrolünü o para cinsine göre 

yapmaktadır.


