
KASSALADES EN 
POS-KLUIZEN
Merk:  Safescan
Model: HD-4141S
Kleur:  Zwart / Zilver
Artikel: 132-0426
EAN: 8717496333193

Net als de overige producten in onze HD-serie is de kassalade Safescan HD-4141S gemaakt van sterke, slijtvaste materialen. De solide stalen behuizing 

en de inzetbak van barstbestendig pvc met stevige metalen klemmen garanderen een lange levensduur. De Safescan HD-4141S is zeer geschikt voor 

continu gebruik op locaties met een groot aantal bezoekers, zoals winkels, bars, benzinestations, enz. De Safescan HD-4141S heeft een geheel stalen 

behuizing, een extra solide telescopische geleider met kogellagers, een sterke inzetbak van pvc en biljetvakken met onverwoestbare metalen clips. 

Samen zorgen deze ervoor dat u onze heavy-duty kassalade ten minste twee miljoen keer probleemloos kunt openen en sluiten.

HEAVY-DUTY KASSALADE
HD-4141S

BUITENGEWOON STERK EN DUURZAAM, GESCHIKT VOOR INTENSIEF GEBRUIK

Afmetingen: A: 41 cm - B: 41.5 cm - C: 11.5 
cm

Gemakkelijk te combineren met bestaande 
kassa’s en POS-omgevingen

Slot met 3 standen (op slot, stand-by en open)

- Afmetingen: 41cm (B) x 41,5 cm (D) x 11,5cm (H)

- Getest om ten minste 2 miljoen keer te openen

- Stevige metalen biljetclips

- Elektrische en sleutel opening

- Aanpasbaar en verwijderbaar compartiment

- 4 biljet/8 munt lay-out

- Afroomgleuf voor het bewaren van bankbiljetten met hoge waarde en  

 waardepapieren
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

-  Materiaal  Stalen behuizing / Plastic innertray

- POS kluis  Ja

- Veiligheidsslot  1

- Binnen tray  Ja

- Munten compartimenten  8

- Biljet compartimenten  4

- Stroom  12-24V

- Stroomkabel  RJ12

- Afmetingen product (lxbxh)  41.0 x 41.5 x 11.5 cm

- Gewicht product  7.5 kg

- Afmetingen retailverpakking (lxbxh)  48.4 x 48.2 x 17.1 cm

- Certificaten / goedkeuringen  CE, RoHS, REACH

IN DE VERPAKKING
- Safescan HD-4141S

- 2-delige sleutelset

ACCESSOIRES

Safescan 4141T1 Kassalade inzetbak 4/8
Art. no: 132-0430

Safescan 4141L Afsluitbare deksel
Art. no: 132-0432

Safescan 4141T2 Kassalade inzetbak 6/8
Art. no: 132-0431

Safescan 4141B Ophangbeugel
Art. no: 132-0436

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

GARANTIE
- 3 jaar   


