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Bespaar tijd en maak uw administratieve taken makkelijker. De Safescan 6165 beschikt over de modernste technologie die het mogelijk maakt om 

binnen twee minuten uw gehele kassalade te tellen. De Safescan 6165 is ontworpen om het tellen van contanten aan het einde van een lange, 

vermoeiende werkdag, makkelijk te maken. Tel al uw munten en briefgeld op met één snel, soepel verlopend proces; trek het cashbedrag waarmee u de 

dag startte automatisch af van het totaal; sla uw resultaten op, en druk deze af, zodat u ze makkelijk door kunt nemen. De 6165 garandeert een snelle 

en nauwkeurige telling, in een kwestie van minuten.

GELDTELWEEGSCHAAL
6165

SNEL EN MAKKELIJK GELD TELLEN

Ideaal om te gebruiken met de SD-4617S 
kassalade en 4617CC muntbakjes

Druk de telresultaten af met de Safescan 
TP-230 thermische printer

Telresultaten uploaden naar uw PC met 
Safscan MCS software

- Telt munten, bankbiljetten, muntrollen, bankbiljetbundels

- 13 valuta voorgeïnstalleerd: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK,   

 NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD

- Tel een volledige kassalade in 2 minuten

- Intuïtief gebruiksmenu

- 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

- Auto Next functie: automatisch overschakelen op de volgende te   

 tellen denominatie nadat de munten/bankbiljetten van het    

 geldplatform verwijderd worden

- Bank functie: geef een kassa-startwaarde in, deze wordt vervolgens   

 van de totaal telling afgetrokken

- Gratis valuta-updates
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

-  Standaardvaluta     13 valuta voorgeïnstalleerd: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK,

      NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD

- Telmodi      Telt munten, bankbiljetten, muntrollen, bankbiljetbundels

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

      RJ-10-poort voor printeraansluiting

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

- Netadapter     12V / 0.5A

- Batterij      Oplaadbare lithium Safescan batterij (niet inclusief)

- Afmetingen product (lxbxh)     22.3 x 14.2 x 14.7 cm 

- Gewicht product     0.66 kg

- Afmetingen verpakking (lxbxh)   27.5 x 18.5 x 20 cm

- Certificaten / goedkeuringen   CE, RoHS, REACH

IN DE VERPAKKING
- Safescan 6165

- Geldhaak & muntenbakje

- USB-kabel

- Handleiding (meertalig) 

- Netstroomadapter

ACCESSOIRES

Safescan LB-205 Oplaadbare Lithium batterij
Art. no: 112-0410

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

Safescan TP-230 Thermische Printer
Art. no: 134-0475 gris
Art. no: 134-0535 negro

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

GARANTIE
- 3 jaar   


