
STANDAARD GECALIBREERD OP EEN MUNTBANKJESGEWICHT 
VAN 33.5 GR.

TELT MUNTROLLEN, GELDBUNDELS, ENZ. TELT ALLE MUNTEN EN BANKBILJETTEN

Uw kassalade met de hand tellen behoort definitief tot het verleden. U kunt nu de volledige inhoud van uw kassalade binnen 2 minuten geteld hebben! 
De Safescan 6185 geldtelweegschaal bepaart u waardevolle tijd dankzij zijn automatische telfuncties, unieke intuïtieve gebruiksmenu, de vele instelbare 
telopties en zijn ingenieuze weegmethode. Munten en bankbiljetten tellen was nog nooit zo eenvoudig. Plaats de munten in het bijgeleverde 
muntenbakje, zet deze op het geldplatform en de 6185 zal ze direct wegen en tellen. Bankbiljetten plaatst u met kleine stapels tegelijk op het platform 
- de Safescan 6185 zal ook deze wegen en tellen, en ze vervolgens bij het totaalbedrag optellen. 

• Veelzijdige geldtelweegschaal

• Telt munten, bankbiljetten, muntrollen/zakjes, bankbiljetbundels/clips/  

 enveloppen, geldwaardes van betaalkaarten en cheques

• 12 valuta voorgeïnstalleerd: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK,   

 DKK, BGN, CZK, RON

• Uit te breiden naar maximaal 60 valuta

• Tel een volledige kassalade in 2 minuten

• Intuïtief gebruiksmenu

• Numeriek toetsenbord met handige sneltoetsen

• Real-time klok

• Handzaam formaat, ideaal voor winkel- en kantooromgevingen

• Werkt geluidloos

• Auto Add functie: telt automatisch de getelde munten/bankbiljetten op bij het  

 totaal nadat deze van het geldplatform verwijderd worden

GELDTELWEEGSCHAAL
6185

DE VEELZIJDIGE ALLESKUNNER



info@safescan.com

GARANTIE
• 3 jaar   

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Standaardvaluta    12 toonaangevende valuta (binnen Europa, VS en Azië)

     Kan tot 60 valuta opslaan (andere valuta op aanvraag) 

• Telmodi     Munten en bankbiljetten, muntrollen en -zakken, geldbundels, 

     -clips en -hoezen, non-cash items, cheques, creditcards, debitcards,  

     bonnen & fiches

• Interfaces    USB-poort voor valuta-updates, downloaden van telresultaten naar PC  

     en om testresultaten te printen

• Weergavefuncties   Verlicht LCD-scherm met hoog contrast geeft alle informatie duidelijk weer 

• Netadapter   AC/DC 9V ~ 110/230V

• Stekker     EU & UK-stekker

• Batterij     Oplaadbare lithium Safescan batterij (niet meegeleverd)

• Afmetingen product (LxBxH)    245 x 151 x 154 mm

• Gewicht product    1.2 kg

• Afmetingen verpakking (LxBxH)   320 x 227 x 224 mm 

• Certificaten / goedkeuringen   CE, RoHS, REACH

IN DE VERPAKKING
• Safescan 6185 Geldtelweegschaal        

• Geldhaak & muntenbakje

• Micro USB-kabel

• Netadapter met EU en UK-stekker

•  Handleiding (meertalig)

ACCESSOIRES

MUNT- & BILJETTELMACHINE
Merk: Safescan
Model: 6185
Kleur: Zwart
Artikel: 131-0534
EAN: 8717496335128

Product film

Safescan LB-205 Oplaadbare Lithium batterij
Art. no: 131-0477

Safescan TP-230 Thermische Printer
Art. no: 134-0475

Safescan 4617CC Set muntbakjes
Art. no: 135-0478

Safescan 4141CC Set muntbakjes
Art. no: 132-0497

Safescan MCS Money Counting Software
Art. no: 131-0500


