
DETETOR DE DINHEIRO 
FALSO
Marca:  Safescan
Modelo: 185-S
Cor:  Preto
Artigo: 112-0575
EAN: 8717496335890

O Safescan 185-S recorre à mais moderna tecnologia de deteção de dinheiro falso para escrutinar sete marcas de segurança avançada integradas nas 

notas atuais: tinta infravermelha, tinta magnética, fio metálico, coe, tamanho, espessura e marca de água. Esta tecnologia é tão fiável que deteta notas 

duplas, metades de notas e mesmo o superdólar, a nota de dólar falsa mais sofisticada alguma vez criada. Em meio segundo, terá 100% de certeza se 

a nota que tem na mão é verdadeira ou falsa — e o seu cliente também saberá, o que acaba com a discussão.

DETETOR DE DINHEIRO FALSO
185-S

DETEÇÃO TOPO DE GAMA DE DINHEIRO FALSO

Pode inserir notas em qualquer posição Alarme de nota suspeita, com alerta visual e 
acústico

Mostra quantidades e totais

- Detecção de dinheiro falso 100%, incluindo “Superdollar” (www.ecb.  

 int / www.bankofengland.co.uk)

- Detecção automática de notas falsas com base em 7 ponto:   

 infravermelhos, características magnéticas e metálicas, marca de   

 água, cor, dimensões e espessura

- Adequado para detecção de séries de notas atuais e novas

- Também adequado para a nova nota de US $ 100

- Alarme para notas suspeitas com alerta visual e sonoro

- Apresenta quantidade e totais

- Verifica 8 unidades monetárias: EUR, GBP, CHF, USD, CAD, MXN,   

 CNY, HKD

- Verifica 8 moedas em todas as direções

- Pode inserir notas em qualquer posição

- Visor amplo com layout claro

- Atualizações de moeda grátis
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Safescan LB-105 Bateria recarregável
Art. no: 112-0410

Safescan Cabo USB atualização
Art. no: 112-0459

Safescan Cartões de limpeza
Art. no: 136-0545

GARANTIA
- 3 anos   

TESTADO
- 100% de detecção de contrafacção

 (www.ecb.eu, www.bankofengland.co.uk)  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

- Detecção de contrafacção de 7 pontos  IR (infravermelhos), MG (tinta magnética), MT (fio metálico),

  WM (marca d’água), tamanho, espessura e cor

- Moedas padrão  EUR, GBP, CHF, USD, CAD, MXN, HKD, CNY

- Método de detecção  Verificação automática

- Visor LCD  Visor amplo com layout claro. Espera automática após 30 segundos

- Atualizações de moeda  Via porta USB e microSD

- Bateria recarregável  Disponível separadamente - art.no. 112-0410

- Alimentação  220-240V~50/60Hz - 12V, 1A

- Dimensões produto (lxlxh)  15.9 x 12.8 x 8.3 cm

- Peso produto  620 gr

- Dimensões varejo (lxlxh)  28.0 x 17.5 x 13.0 cm

- Certificações / complicações  CE, WEEE, RoHS, REACH

 

CONTEÚDO DO PACOTE
- Safescan 185-S

- Manual (multilingual)

- Adaptador de energia

ACESSÓRIOS


