
   

CONTADORA DE NOTAS

Marca:  Safescan
Modelo:  2665-S
Cor:  Cinza
Artigo: 112-0509
EAN: 8717496334640

Poupe tempo e torne as suas tarefas administrativas mais fáceis. O Safescan 2665-S está equipado com a mais recente tecnologia que permite que 

você conte continua e rapidamente grandes volumes de notas mistas. Ligue o seu Safescan 2665-S ao software de contagem de dinheiro Safescan 

incluído e guarde ou exporte os seus resultados de contagem apenas com o toque de um botão. Poupe tempo e elimine as hipóteses de erro. O 

espaçoso funil carregador da Safescan 2665-S pode receber até 500 notas e, com três velocidades reguláveis, permitem a máxima flexibilidade de 

contagem, fiabilidade e eficácia — até 1.500 notas por minuto.

CONTADORA DE NOTAS
2665-S

FLEXÍVEL, MÁXIMA RAPIDEZ

Conta notas organizadas de todas as divisas Alerta visual e acústico quando é detetada 
uma nota falsa suspeita

Imprima os resultados da contagem 
instantaneamente na Safescan TP-230

- Conta 1.500 notas/minuto

- Funil carregador com grande capacidade para 500 notas com maior   

 capacidade de contagem

- Conta notas organizadas de todas as divisas e também notas de   

 EUR, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK organizadas ou misturado não   

 organizadas

- Detecção de notas falsas por 7 vias: Detecção UV, tinta magnética,   

 filete de segurança, infra-vermelhos, cor, espessura e tamanho

- Verificação e contagem para 10 divisas predefinidas: EUR, GBP, USD,  

 CHF, PLN, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF

- Valor de contagem e detecção de contrafacções para EUR, CHF,   

 PLN, SEK, NOK, DKK

- Detecção de dinheiro falso 100% (www.ecb.eu)

- Adequado para detecção de séries de notas atuais e novas

- Capacidade de empilhador de 220 notas

- Atualizações de moeda grátis
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

- Modos de contagem    MIX: número e valor de notas (não) ordenadas

      SORT: número de notas classificadas

      COUNT: número de notas (não) ordenadas, sem detecção de tamanho

- Método de deteção                                               Verificação automática. Detecção de notas falsas por 7 vias: Detecção UV, tinta    

                                                                                magnética, filete de segurança, infra-vermelhos, cor, espessura e tamanho

- Atualizações de moeda                                         Via porta USB e microSD

- Velocidade de contagem regulável  800, 1.200 e 1.500 notas por minuto

- Capacidade de empilhador    500 / 220 notas

- Alimentação     220V ~ 240V

- Dimensões produto (lxpxa)   26.2 x 26.4 x 24.8 cm

- Peso produto    6.5 kg

- Dimensões varejo (lxpxa)    34,7 x 30 x 23,2 cm

- Certificações / complicações   CE, WEEE, RoHS, REACH

CONTEÚDO DO PACOTE
- Safescan 2685-S

- Manual (multilingual)

- Adaptador de energia 

- Tampa antipoeira

- Kit de manutenção

ACESSÓRIOS

Cartões de Limpeza (10x 2 cartões)
Art. no: 136-0546

Safescan TP-230 Impressora térmica
Art. no: 134-0475 cinzento
Art. no: 134-0535 preto

Safescan MCS Software
Art. no: 131-0500

UP TO 7-POINT COUNTERFEIT DETECTION UV, MG SIZE
(UV, MG, MT, IR, COLOR, SIZE, THICKNESS) DETECTION DETECTION
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GARANTIA
- 3 anos   

TESTADO
- 100% de detecção de contrafacção

 (www.ecb.eu)   


