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O Safescan 2985-SX é sua derradeira ferramenta para uma fácil e eficaz contagem, validação e ordenação de notas, oferecendo uma contagem de notas 

misturadas e deteção de notas contrafeitas de qualidade profissional. Um volumoso ecrã tátil com menu rápido, teclado numérico e predefinições individuais 

garante uma operação rápida. Com design de bolso duplo e tecnologia ICS, contará os valores das moedas mais avançadas, como por ex. aquelas impressas 

usando polímeros, as que incluem janelas transparentes e aquelas cujas denominações têm dimensões quase idênticas. Projetado para uma utilização de elevado 

volume, o 2985-SX é ideal para negócios que requerem uma contagem rápida e sem erros para múltiplas moedas com autenticação comprovada de 100%.

CONTADOR DE NOTAS
2985-SX

AVANÇADO CONTADOR E SEPARADOR DE BOLSO DUPLO

Notas supostamente contrafeitas são 
colocadas no compartimento de rejeições

Value mix: conta notas em pilhas de valor 
predefinido

Ecrã táctil volumosos com menu rápido e 
teclado numérico

- Conta até 1.200 notas/min.

- 14 divisas predefinidas para verificação e contagem

- Conta notas ordenadas para todas as divisas

- Conta notas não ordenadas de 14 moedas

- Deteção de dinheiro falso por 7 vias testado a 100%

- Tecnologia de deteção de CIS duplo

- Velocidade de contagem regulável

- Reconhecimento automático de divisa e denominação

- Suporta digitalização de número de série

- Ecrã tátil a cores com menu rápido e teclado numérico

- Modos de contagem: mix, value mix, multi-mix, sort, sort version,   

 face, orient e sheet counting

- Multi Mix: conta divisas misturadas, não há necessidade de ordenar   

 por divisa com antecedência

- Value mix: conta notas em pilhas de valor predefinido

- Contagem de lote e função adicionar

- Função de operador duplo com predefinições individuais

- Funções de arranque automático e manual
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

- Tipo de produto                 Contador de notas automático

- Velocidade de contagem             800 / 1.000 / 1.200 notas bancárias por minuto 

- Método de deteção           Luz ultravioleta, tinta magnética, fio metálico, infravermelhos, imagem, tamanho e espessura 

  Suporta digitalização de número de série (EUR, GBP, USD, CHF, TRY)

- Moedas suportadas       EUR, GBP, USD, CHF, PLN, BGN, CZK, HUF, HRK, RON, TRY, SEK, NOK, DKK

- Capacidade da tremonha/pilha Até 500 / 220 notas bancárias

- Capacidade do compartimento de rejeições    Até 50 notas bancárias

- Atualizações de moedas           Via porta USB-A ou cartão SD

- Ecrã                           Ecrã tátil TFT a cores de 3.2”

- Interfaces                        RJ-10 (para usar com a impressora opcional Safescan TP-230 e Software de Contagem de  

  Dinheiro Safescan)

                                       RS-232 (ligação de ecrã externo)

- Dimensões (LxAxP)      27.1 x 30 x 29.3 cm

- Peso                          9.2 kg

- Alimentação                             110V-240V

- Certificações / conformidades   CE, WEEE, RoHS, REACH

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- Safescan 2985-SX 

- Cabo de alimentação

- Conjunto de limpeza e serviço 

- Cobertura de proteção contra poeira

- Cabo para Software de Contagem de 

 Dinheiro Safescan

- Cartão da garantia 

- Guia de instalação rápida

ACESSÓRIOS

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

Software MCS Safescan
Art. nº: 124-0500

Cartões de limpeza Safescan
Art. nº: 136-0546

Cabo USB Safescan
Art. nº: 124-0458

GARANTIA
- 3 Anos   

TESTADO
- Deteção de notas contrafeitas a 100% 

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

 


