
BILJETTELMACHINE

Merk:  Safescan
Model:  2610
Kleur:  Grijs
Artikel: 112-0506
EAN: 8717496334589

Bespaar tijd en geef fouten geen kans. In de ruime hopper van de Safescan 2610 passen maximaal 500 bankbiljetten. De gewenste balans tussen 

flexibiliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie bepaalt u zelf. Hiertoe kunt u kiezen uit drie telsnelheden. Op de hoogste stand telt de Safescan 2610 tot maar 

liefst 1.500 biljetten per minuut. De biljetinvoer van de Safescan 2610 bevindt zich aan de voorzijde. Zo kunt u gemakkelijk biljetten blijven invoeren 

terwijl het apparaat bezig is met tellen. Ideaal als u weinig tijd hebt en de kas toch nauwkeurig wilt opmaken.

BILJETTELMACHINE
2610

ONOVERTROFFEN FLEXIBILITEIT, RAZENDSNEL TELLEN

Aanpasbare telsnelheid: 800, 1.200 of 1.500 
bankbiljetten per minuut

Afpasfunctie om batches met een bepaald 
aantal bankbiljetten te vormen

Groot en duidelijk verlicht lcd-scherm

- Telling en uv-valsgelddetectie

- Geschikt voor alle valuta

- Alarmsignaal bij ander type biljet of vals biljet

- Hoge invoercapaciteit: 500 biljetten voor telling van grote    

 hoeveelheden

- Capaciteit van de stapelaar: 220 biljetten

- Optel- en batchfunctie

- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel

- Groot lcd-scherm met duidelijke en professionele indeling

- Instelbare telsnelheid: 800, 1.200 en 1.500 biljetten per minuut

- Optie voor vrije telling zonder valsgelddetectie

- Automatische en handmatige startfunctie

- Geschikt voor detectie van bestaande biljetten en voor nieuwe series  

 bankbiljetten 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

- Standaard valuta  Geschikt voor alle valuta

- Tel modus  SORT: Telling van gesorteerde bankbiljetten met valsgelddetectie

  COUNT: Vrije telling zonder valsgelddetectie

- Detectie methode  Automatische controle

  Ultraviolet, afmetingen (hoogte)

- Telsnelheid  800 - 1.200 - 1.500 biljetten per minuut

- Tel functies  Add, batch

- Hopper- / Stackercapaciteit  500 / 220 biljetten

- Afmetingen product (lxbxh) / Gewicht  26.2 x 26.4 x 24.8 cm / 6.5 kg

- Stroomvoorziening  AC 110V ~ 240V

- Afmetingen retailbox (lxbxh)  35 x 31 x 30.9 cm

- Certificaten / goedkeuringen  CE, WEEE, RoHS, REACH

IN DE VERPAKKING
- Safescan 2610

- Stroomkabel

- Schoonmaakset

- Handleiding (meertalig)

ACCESSOIRES

Safescan Cleaning cards
Art. no: 136-0546

GARANTIE
- 3 jaar   
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