
GELDTELWEEGSCHAAL
De Safescan 6155 combineert snelheid – u maakt de kassa letterlijk in enkele minuten op – met een gebruiksvriendelijke printoptie. De 6155 is 
compatibel met de Safescan TP-230 bonprinter, waarmee u uw telresultaten direct kunt printen. Uiteraard profiteert u ook van een geluidloze werking en 
een helder LCD scherm, waarop het totaalbedrag, de aantallen én het bedrag per munt- en biljetsoort in één oogopslag zijn af te lezen. Tellen is extra 
makkelijk omdat de interface in de juiste volgorde om de diverse munt- en biljetsoorten vraagt. Razendsnel tellen en printen, één apparaat: de Safescan 
6155! Dus of u nu één of tientallen kassa’s heeft; met de Safescan 6155 bespaart u enorm veel tijd. Iedere dag opnieuw!

SAFESCAN 6155

• Telt munten en biljetten

• Wegen en tellen van bonnen, vouchers, tickets

• Standaard drie valuta: EUR, GBP, CHF

• Geschikt voor de huidige Euro biljetten als de nieuwe Europa-serie   

 bankbiljetten

• Software updates beschikbaar voor andere valuta

• USB interface voor valuta-updates

• Compatibel met Safescan MCS

• Compatibel met Safescan TP-230 bonprinter

• Met weeg- en telfunctie voor non-cash items 

• Werkt razendsnel en geluidloos

• Groot, verlicht LCD scherm

TEL EEN COMPLETE KASSALADE BINNEN 2 MINUTEN EXPORTEER DE TELRESULTATEN NAAR PRINTER OF PC 
SOFTWARE

COMPATIBEL MET SAFESCAN TP-230 BONPRINTER



Aluminiumstraat 65
2718 RB Zoetermeer
The Netherlands
+31 79 363 11 70 
info@safescan.com
www.safescan.com

GARANTIE
• 3 jaar   

MUNT- & BILJETTELMACHINE
Merk: Safescan
Model: 6155
Kleur: Zwart
Artikel: 124-0422
EAN: 8717496333117

Product film

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Standaard valuta  EUR, GBP, CHF (meer valuta’s zijn beschikbaar)

• Tel modus  Euro, Britse Pond en Zwitserse Franc munten en biljetten

  Vrij tellen functie (voor non-cash)

  Weeg functie tot 1 kg

• Interfaces  USB poort voor valuta updates & downloaden telresultaten naar PC

  RJ-45 seriële print poort voor printen telresultaten

• Display kenmerken  2.2 inch LCD display met blauw backlight

• Netstroomadapter  AC/DC 9V ~ 110/230V

• Adapterplug  EU & UK plug

• Batterij  9V batterij (niet meegeleverd)

• Afmetingen product (lxbxh)  230 x 140 x 110 mm

• Gewicht product  0.7 kg

• Afmetingen retailverpakking (lxbxh)  190 x 160 x 320 mm

• Certificaten / goedkeuringen  CE, WEEE, RoHS, REACH

 

 
IN DE VERPAKKING
• Safescan 6155 Coin & Banknote Counter

• Money hook

• Coin cup

• 500 gr weight

• USB update cable

• Power adapter

•  Handleiding (meertalig) 

ACCESSOIRES

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

Safescan MCS Money Counting Software
Art. no: 124-0347


