
Sahte Para Kontrol Cihazı | Mor Işık (UV+WM)

HTM VIOLET X

YÜKSEK KALİTELİ MOR ÖTESİ IŞIK
BEYAZ ÖTESİ IŞIK

DETAYLAR İÇİN SABİT BÜYÜTEÇ

TÜM DÜNYA PARALARI İÇİN UYGUNDUR

HTM Violet X, şimdiye kadar geliştirilmiş en yoğun, mor ötesi para
kontrol makinasıdır. Öyle ki gün ışığında dahi rahatça paraları kontrol

edebilmektedir. Çift sıralı ve geniş mor ötesi florasanları uzun ömre
sahip olup, performans kaybı yaşamadan uzun yıllar hizmet

vermektedir.

HTM Violet X, sahip olduğu güçlü beyaz ötesi ışık sayesinde, paralardaki 
ve ya değerli evraklardaki beyaz ışığa duyarlı, gizli resimler, fligramlar 
ve hologramlar rahatça görülebilmektedir.

Cihazdaki sabit büyüteç sayesinde, paralardaki detayları çok daha 
net gösterebilmektedir ve bu sayede sahteliği veya gerçekliği 

hakkında kullanıcı sağlıklı yorum yapabilmektedir.
HTM Violet X modeli, güçlü mor ötesi ışığı sayesinde tüm dünya 
paralarında üstün başarı sağlamaktadır. Ayrıca beyaz ötesi ışığı sayesinde 
de aynı şekilde tüm dünya paralarının sahtelik tespitinde üstün başarı 
sağlamaktadır.

İki sıralı, yoğunlaştırılmış mor ötesi flörasan
Şimdiye kadar yapılmış en güçlü yoğunlaştırılmış mor ışık
3 kademeli fonksiyonel güç anahtarı (UV-OFF-WM)
Aşırı yoğunlaştırılmış beyaz ötesi ışık
Cihaza entegre edilmiş, detaylar için büyüteç
Metrik bazda ölçeklenmiş boyut cetveli
Ergonomik boyut, ekonomik fiyat
Uzun ömürlü ultra violet flörasan
24 Ay tam garanti

Şimdiye kadar kadar geliştirilmiş, en parlak mor ötesi (UV) ışık yoğunluğuna sahip 
model, güçlü ışığı sayesinde gün ışığında bile rahatlıkla paralardaki gizli yazıları ve 

damarları rahatça göstermektedir. Özel olarak üretilmiş eşsiz çift sıralı mor ötesi 
florasan’ı,  para kontrol cihazları arasında kullanılan en yüksek kaliteye sahiptir.

Bunun yanı sıra, cihazda bulunan beyaz ötesi (WM) ışık sayesinde, paradaki gizli 
resimleri kolayca görebilmektedir. Ayrıca zemin üzerinde bulunan metrik bazda 

ölçeklenmiş cetveli ile paranın ebatları rahatça ölçülebilmektedir.

Makineye entegre büyüteç ile paralardaki ve ya evraklardaki en ince detaylar bile 
rahatça görülebilir ve kullanıcı rahatlıkla paranın/evrak’ın gerçekliğini test 

edebilmektedir.
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