
SAHTE PARA KONTROL MAKİNESİ

HTM POINTER II

%100 SAHTE PARA TESPİT ORANI
RAPORLAMA ÖZELLİĞİ

UZUN ÖMÜRLÜ BATARYA (OPSİYONEL)

ÖMÜR BOYU ÜCRETSİZ GÜNCELLEME

Sıralı CIS teknoloji sayesinde bütün küpürlerde her yönden ve her 
açıdan paranın sahteliğini kontrol eder. Bunla beraber gerçek 
paralarda ekrana paranın değerini yazar, sahte paralarda ise 

kullanıcıyı sesli ve yazılı olarak uyararak geri iade eder.

Makine ayrıca raporlama özelliği sayesinde hangi paradan kaçar adet 
test ettiğini gösterir. Kullanıcı Pointer 2 modelinin iki tür test etme 
yönteminden dilediğini seçebilir. Bunlardan ilki; her parayı test 
ettiğinizde makine kendini sıfırlar. Diğer yöntem ise ekleyerek sayma, 
yani her bir parayı test ettiğinizde makine test edilen tutarı bir önceki 
toplamın üzerine eklemektedir.

Herhangi elektrik kesintisine karşın veya dışarda kullanım için, 
model opsiyonel olarak uzun ömürlü Li-On bataryaya sahiptir. 
Bununla beraber ürün standart adaptörü ile her yerde rahatça 

kullanılmaktadır. Firmamız, bütün ürünlerinde olduğu gibi, Pointer modelinde de ömür boyu 
ücretsiz güncelleme garantisine sahiptir. Yeni bir para çıktığında veya 
mevcut olan para güncel sürümü çıktığında, model yazılımını USB 
bağlantısı ile güncelliyoruz.

%100 Garantili sahte para tespit oranı.
Sadece TL için geliştirilmiş sensör ve dedektör takımları.
Ekleyerek yada sıfırlayarak raporlama özelliği.
Sesli ve yazılı olarak sahte parayı iade eder.
Yıpranmış, eski, kırışık parayı tek seferde test etme.
Para kontrol hızı: 1/2 saniye.
Ömür boyu ücretsiz güncelleme garantisi.
15 noktadan paranın gerçekliğini test etme.
Sahte para tepkisi: Geri iade, sesli ve yazılı uyarı.
Portatif boyut, vezne ve kasalar için ideal boyut.
En son yazılım güncelleme tarihi: 01.06.2020
Sahte para sistemleri: UV / MG / MT / IR / FL / RBG / CIS / DD
USB arayüzü ile yeni yazılım güncelleme kolaylığı.
Uzun ömürlü dahili batarya (Opsiyonel)
Otomatik para algılama ve tanıma.
Paralar için rapor ve detay verme özelliği.
Çift yönden (ön-arka)  para çıkartma özelliği.
Açılır kapak sayesinde kolay temizlik ve bakım.
Uyku modu ile batarya koruma özelliği.
24 Ay Garanti.
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HTM POINTER II

Sadece Türk Lirası için geliştirilen Pointer II sahte para kontrol makinesi; her türlü yıpranmış, 
eski, yeni parayı hatasız ve kusursuz olarak tek seferde %100 oranında kontrol eder. 

Bunun için TL için özel olarak geliştirilmiş sıralı sensörlerini ve sahte 
para kontrol dedektörlerini kullanmaktadır.

HTM Pointer 2 Sahte Para Kontrol Makinesi’nin en büyük özelliği, parayı her yönden, rahatça kabul etmesi; 
yani parayı makineye düzgün bir şekilde koyulması gerekmiyor, eğik, yan konulmuş paraları 

bile otomatik olarak algılıyor ve tek seferde hatasız bir şekilde test ediyor.
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