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Poupe tempo e elimine as hipóteses de erro. O espaçoso funil carregador da Safescan 2650 pode receber até 500 notas e, com três velocidades 

reguláveis, permitem a máxima flexibilidade de contagem, fiabilidade e eficácia — té 1.500 notas por minuto.

CONTADORA DE NOTAS
2650

FLEXÍVEL, MÁXIMA RAPIDEZ

Conta notas organizadas de todas as divisas Velocidade regulável da contagem: 800 - 1.200 
- 1.500 notas por minuto

Função lote, para criar séries fixas de um 
número predeterminado de notas

- Conta 1.500 notas/minuto

- Adequado para todas as divisas

- Funil carregador com grande capacidade para 500 notas com maior   

 capacidade de contagem

- Detecção de contrafacção de 3 fases: UV, MG e tamanho

- Alarme para notas suspeitas

- Painel dianteiro de fácil utilização

- Totais de contagem com função de SOMA (ADD) e pré programação  

 de quantidades a contar (BATCH)

- Adequado para detecção de séries de notas atuais e novas

- Capacidade de empilhador de 220 notas

- Visor LCD amplo com layout claro e profissional

- Funções de arranque automático e manual
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

- Moedas padrão     Para todas las divisas

- Modos de contagem    SORT: número de notas classificadas

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

- Método de deteção   Verificação automática

      UV, MG e tamanho

- 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 2650

- Manual (multilingual)

- Adaptador de energia 

- Tampa antipoeira

- Kit de manutenção

ACESSÓRIOS

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

COUNTERFEIT DETECTION - ALL CURRENCIES

ALL
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UV

•
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•
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•

COUNTING
MODE

SORT

COUNT

GARANTIA
- 3 anos   


