
TOTAALBEDRAG EN HET AANTAL MUNTEN PER SOORT HOPPER CAPACITEIT VAN 300-500 MUNTEN EURO MUNTEN KOKERS VOOR GEMAKKELIJK OPBERGEN IN 
MUNTENROLLEN

• Telt en sorteert 220 munten per minuut

• Hopper capaciteit van 300-500 munten

• Met optel- en afpasfunktie

• Totaalbedrag en het aantal munten per soort

• Autostop bij een vol muntenbakje

• Druk telresultaten van de Safescan 1250 af via de optionele Safescan TP-230

Met zijn ruime invoermogelijkheid voor maximaal 500 munten en een telsnelheid van 220 munten per minuut telt de Safescan 1250 de inhoud van uw 
kassa in een handomdraai. Vooraf sorteren is bovendien niet nodig: u stort de munten in de invoer aan de bovenzijde en drukt op Start. Dat is alles. 
De Safescan 1250 is kampioen in het efficiënt tellen en sorteren van muntgeld. Hebt u van elk soort munt een bepaald aantal nodig? Druk dan op de 
batchknop, geef per munt het gewenste aantal op en druk op Start. De Safescan 1250 begint met tellen en pauzeert steeds automatisch wanneer het 
muntbakje het ingestelde aantal munten bevat. Er bestaat geen snellere manier om muntrollen of bankstortingen voor te bereiden of uw kassa’s te 
vullen. Met één druk op de knop drukt u de telresultaten van de Safescan 1250 af via de optionele thermische printer Safescan TP-230.

MUNTENTELLER EN -SORTEERDER
1250

SNEL EN GEMAKKELIJK TELLEN EN SORTEREN



info@safescan.com

GARANTIE
• 3 jaar   

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
• Beschikbare valuta    EUR, GBP, CHF

     (verschillende artikelnummers)

• Tel modus    Totale waarde en waarde per denominatie

     Optel- en batchfunctie

• Display kenmerken    Groot 7-digits display

• Stroom     AC 230V/50Hz, 45W, 195mA

• Stroomkabel    Stroomkabel voor EUR, UK of Zwitserland

• Afmetingen product (lxbxh)   355 x 330 x 266 mm

• Gewicht product    5 kg

• Afmetingen retailverpakking (lxbxh)  375 x 375 x 305 mm

• Certificaten / goedkeuringen   CE, WEEE, RoHS, REACH

IN DE VERPAKKING 
• Safescan 1250 Muntenteller

• Muntenbakje (8x)

• Euro munten koker set (Alleen voor Safescan 1250 EUR)

• EUR, UK of CHF stroomkabel

• Handleiding (meertalig)

MUNTENTELLERS
Merk: Safescan
Model: 1250 EUR
Kleur: Grijs
Artikel: 113-0547
EAN: 8717496335388

Safescan TP-230 Thermische printer
Art. no: 134-0475 grijs
Art. no: 134-0535 zwart


