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Marca:  Safescan
Modelo: 70
Cor:  Preto
Artigo: 131-0398
EAN: 8717496332646

Todas as notas modernas integram propriedades de segurança que só são visíveis com luz ultravioleta numa certa frequência. O Safescan 70 foi 

concebido especificamente para o ajudar a verificar essas propriedades e a identificar potenciais notas falsas. O Safescan 70 não só revela as 

propriedades de segurança integradas por UV em notas modernas como também ilumina instantaneamente as marcas de segurança por UV integradas 

nos modernos cartões de crédito, passaportes e outros documentos de identidade. Deteta igualmente a tinta ultravioleta aplicada para proteger artigos 

valiosos contra furtos, ou para validar entradas em eventos.

DETETOR DE DINHEIRO FALSO
70

IDENTIFICA AS PROPRIEDADES DE SEGURANÇA DAS NOTAS POR UV

Detetor de deinheiro falso UV com um design 
que permite poupar espaço

Refletor único para qualidade acrescida da luz 
UV

Verifica as marcas de UV das notas

- Poderosa lâmpada UV 9W

- Com refletor para uma qualidade de luz UV extra potente

- Com tecnologia de arranque a quente para um tempo de vida de   

 lâmpada 3 vezes mais longo

- Lâmpada facilmente substituíveis

- Grande área de luz branca (16 LEDs)

- O sensor de ligar/desligar automático poupa energia e prolonga o   

 tempo de vida da lâmpada

- Adequada para todas as divisas

- Verifica as características UV das notas
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

- Moedas padrão  Todos

- Método de detecção  Verificação manual

  Microprint, UV, marca d’água

- Adaptador de energia AC 220-240V / 50Hz - 16W max

- Dimensões produto (lxpxa)   20.6 x 10.2 x 8.8 cm

- Peso produto  600 gr

- Dimensões varejo (lxpxa)   25.0 x 16.5 x 13.0 cm

- Certificações / complicações CE, RoHS, REACH

 

CONTEÚDO DO PACOTE
- Safescan 70

- Manual (multilingue)

ACESSÓRIOS

Safescan 50 / 70 Lâmpada UV

Art. no: 131-0411

GARANTIA
- 3 anos   


