
BILJETTELMACHINE

Merk:  Safescan
Model:  2250
Kleur:  Grijs
Artikel: 115-0513
EAN: 8717496335647

Bespaar tijd en geef fouten geen kans. In de hopper aan de achterzijde van de Safescan 2250 passen maximaal 300 bankbiljetten, die nauwkeurig 

worden geteld met een snelheid van maximaal 1.000 biljetten per minuut. Roep de hulp van de Safescan 2250 in om de kassa-inhoud efficiënt te tellen. 

Druk op de optelknop als u het aantal biljetten uit diverse batches automatisch bij elkaar wilt optellen. Hebt u een bepaald aantal biljetten nodig? Druk 

dan op de batchknop en geef het gewenste aantal op. De Safescan 2250 begint met tellen en stopt automatisch wanneer uw batch gereed is. Er bestaat 

geen snellere manier om de kas op te maken en uw bankstorting voor te bereiden.

BILJETTELMACHINE
2250

SNEL EN SECUUR BANKBILJETTEN TELLEN

Telt tot 1.000 bankbiljetten per minuut Afpasfunctie om batches met een bepaald 
aantal bankbiljetten te vormen

Groot en duidelijk verlicht lcd-scherm

- Telsnelheid 1.000 biljetten/minuut

- Voor alle valuta’s

- 3-voudige valsgelddetectie: UV, MG en biljet-afmeting

- Alarm bij verdacht biljet

- Optel- en afpasfunctie

- Werkt snel en eenvoudig

- Geschikt voor detectie van bestaande biljetten en voor nieuwe series  

 bankbiljetten

- Autostart en autostop functie

- Groot en helder display

- Laadmechanisme aan achterzijde

- Hoppercapaciteit: 300 biljetten
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Standaard valuta  Geschikt voor alle valuta

- Tel modus  Vrij tellen van biljetten met of zonder detectie

- Detectie methode  Automatische controle

  Ultraviolet, Magnetische inkt en afmetingen (hoogte)

- Telsnelheid  1.000 biljetten per minuut

- Tel functies  Add, batch

- Hopper- / Stackercapaciteit  300 / 200 biljetten

- Afmetingen product (lxbxh) / Gewicht  25 x 29.5 x 18.4 cm / 5.8 kg

- Stroomvoorziening  AC 220V ~ 240V

- Afmetingen retailbox (lxbxh)  34.7 x 30 x 23.2 cm

- Certificaten / goedkeuringen  CE, WEEE, RoHS, REACH

IN DE VERPAKKING
- Safescan 2250

- Stroomkabel

- Schoonmaakset

- Handleiding (meertalig)

- Beschermhoes

ACCESSOIRES

Safescan Cleaning cards
Art. no: 136-0546

GARANTIE
- 3 jaar   
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