
WAARDETELLING VOOR ONGESORTEERDE EUR, GBP, CHF EN 
USD BANKBILJETTEN

DUBBEL POCKET CONFIGURATIE AFPASFUNCTIE OM STAPELS MET EEN BEPAALD AANTAL 
BANKBILJETTEN TE VORMEN

De Safescan 2985-SX is de beste optie als het gaat om gemakkelijk en effectief bankbiljetten tellen, controleren en sorteren. Dankzij het dubbel-pocket 
design en de geïntegreerde CIS technologie kan de 2985-SX waardetellingen doen van de meest geavanceerde valuta’s, zoals diegenen gedrukt op 
polymeer, met een transparant venster en valuta’s met nagenoeg identieke afmetingen. Ontworpen voor veelvuldig gebruik; de 2985-SX is bij uitstek 
geschikt voor bedrijven die een oplossing zoeken voor snel, foutloos tellen van meedere valuta’s inclusief bewezen 100% nauwkeurige valsgelddetectie.
Bespaar tijd en geef fouten geen kans. In de ruime invoerlade van de Safescan 2985-SX passen maximaal 500 bankbiljetten. De gewenste balans tussen 
flexibiliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie bepaalt u zelf. 

• Telt gesorteerde biljetten voor alle valuta’s, plus gesorteerde of ongesorteerde  

 EUR/CHF/GBP/USD biljetten

• 8-voudige valsgelddetectie: uv-, magnetische inkt-, metaaldraad-, infrarood-,   

 kleur, afbeelding, dikte- en formaatdetectie

• 4 standaardvaluta’s voor tellen en controleren: EUR, GBP, CHF en USD.   

 Ondersteuning van andere valuta’s volgt spoedig.

• 100% valsgelddetectie (www.ecb.int)

• Optel- en batchfunctie

• Dubbel pocket configuratie: verdachte falsificaten worden in de reject pocket  

 geplaatst, terwijl het telproces doorgaat

• Automatische valuta- en denominatieherkenning

• Telt EUR, GBP en USD door elkaar, het is niet nodig deze valuta’s vooraf  

 te sorteren

• Sorteert, kopt en richt de biljetten in 2 stackers met behulp van CIS technologie

BILJETTELMACHINE
2985-SX

PROFESSIONEEL TELLEN, CONTROLEREN EN SORTEREN



info@safescan.com

GARANTIE
• 3 jaar

BILJETTELMACHINES
Merk: Safescan
Model: 2985-SX
Kleur: Grijs
Artikel: 112-0544
EAN: 8717496335326

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• 100% valsgelddetectie   Goedgekeurd voor EUR en GBP 

• Tel modus   MIX: Waardetelling voor gemixte biljetten, incl. detectie

     SINGLE: Waardetelling voor gesorteerde biljetten, incl. detectie

     FACE: sorteerd biljetten door te koppen (voor / achter)

     ORIENT: sorteerd biljetten door te oriënteren (boven / onder)

     COUNT: vrij tellen, geen valuta selectie, geen valsgelddetectie 

• Detectie methode    Automatische controle. 8-voudige valsgelddetectie: 

     UV-, magnetische inkt-, metaaldraad-, infrarood-, kleur, afbeelding

     dikte- en formaatdetectie

• Valuta updates   Via USB port

• Telsnelheid   800 - 1000 - 1200 biljetten per minuut

• Hopper- / Stackercapaciteit   500 biljetten / 250 biljetten (bottom stacker), 50 biljetten (reject pocket)

• Automatische valuta herkenning EUR, GBP, USD, CHF

• Multi-mix telling   EUR, GBP, USD

• Serienummer scanning    EUR, GBP, USD

• Afmetingen / Gewicht   21.5 x 27.1 x 26.4 / 9 kg

• Stroom     AC 110V ~ 240V

• Afmetingen retailbox (lxwxh)   37.5 x 34.5 x 39.5 cm

• Certificaten / goedkeuringen  CE, WEEE, RoHS, REACH

PACKAGE CONTENTS
• Safescan 2985-SX biljettelmachine

• Stroomsnoer

• Handleiding (meertalig) 

• Schoonmaakset

• Stof hoes

ACCESSOIRES

UP TO 8-POINT COUNTERFEIT DETECTION 
(UV, MG, MT, infrared, color, image, size and thickness)  
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Safescan TP-230 Thermische printer
Art. no: 134-0475 grijs 
Art. no: 134-0535 zwart

Safescan MCS Software
Art. no: 124-0500

Safescan cleaning set (10x 2 sheets)
Art. no: 136-0546

Safescan USB kabel
Art. no: 124-0458


