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1450
CONTADOR E SEPARADOR DE MOEDAS

RÁPIDO E SEGURO COM TREMONHA DE GRANDE CAPACIDADE
A capacidade da tremonha para até 1.000 moedas, mais a velocidade de contagem de até 500 moedas por minuto, agiliza a contagem da sua gaveta de
dinheiro. Não haverá necessidade de ordenar as suas moedas com antecedência; O 1450 trata disto por si, com precisão. Imagine também o contacto
com moedas numa base diária com a unidade de transporte de moedas. Como é feito em metal maciço, garante um fluxo de contagem seguro e
tranquilo, assim como uma excelente durabilidade. Os copos de moedas possuem um material de absorção acústica. Isto reduzirá os ruídos ao máximo.

- Conta e ordena moedas de Euro
- Conta e ordena 500 moedas por minuto
- Funil carregador com capacidade para 1.000 moedas
- Com função de adição e medição
- Autostop quando o recepiente estiver cheio
- Comunica valor e quantidade totais para cada tipo de moeda
- Isolamento acústico para redução de ruído durante a contagem

Conta e ordena moedas de Euro

- Tampa superior removível para uma limpeza fácil
- Ecrã LCD claro retroiluminado
- Mecanismo de transporte de moedas em metal maciço para maior 		
durabilidade
- Funciona com a impressora Safescan TP-230

Tremonha com capacidade de até 1.000
moedas

Tampa superior removível para uma limpeza
fácil

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- Tipo de produto:
- Moedas suportadas:
- Velocidade de contagem:
- Capacidade da tremonha:
- Capacidade de um copo de moedas
		
- Ecrã:
- Interfaces
		
- Dimensões:
- Peso:
- Alimentação:
- Consumo energético:

Contador e separador de moedas
EUR
Até 500 moedas por minuto
Até 1.000 moedas
€ 0,01. 400 unid., € 0,02: 250 unid., € 0,05: 200 unid., € 0,10: 200 unid.,
€ 0,20: 140 unid., € 0,50: 100 unid., € 1,00: 120 unid., € 2,00: 100 unid.
Ecrã LCD claro retroiluminado
RJ-10 (para usar com a impressora opcional Safescan TP-230 e Software de Contagem de
Dinheiro Safescan)
29 x 31 x 29 cm
6,85 kg
AC 100-240V, 50/60Hz
≤ 50W

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

GARANTIA

- Contador de Moedas Safescan 1450
- Cabo de alimentação
- 8 Copos para moedas
- Escova de limpeza
- Fusível de substituição
- Cartão da garantia
- Guia de instalação rápida

- 3 Anos			

ACESSÓRIOS

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

Software MCS Safescan
Art. nº: 124-0500
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