
BALANÇA 
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Marca: Safescan
Modelo: 6165
Cor: Preto
Artigo: 131-0573
EAN: 8717496335852

Poupe tempo e torne as suas tarefas administrativas mais fáceis. O Safescan 6165 está equipado com a mais recente tecnologia que permite que você 

conte todo o seu registo em dinheiro em dois minutos. Ligue o seu Safescan 6165 ao software de contagem de dinheiro Safescan incluído e guarde ou 

exporte os seus resultados de contagem apenas com o toque de um botão. O Safescan 6165 foi concebido para facilitar a contagem da caixa após o 

final de um longo e cansativo dia de negócios. Soma todas as suas moedas e notas através de um processo rápido e suave; deduz, automaticamente o 

fundo maneio de abertura do dia, do total; guarde e imprima os seus resultados para uma revisão fácil. O 6165 garante uma contagem simples, exata e 

apenas poucos minutos.

BALANÇA CONTA-DINHEIRO
6165

FAÇA O SEU DINHEIRO A CONTAGEM MAIS FÁCIL

Ideal para usar em combinação com a gaveta de 
dinheiro SD-4617 e copos de moedas 4617CC

Imprimir resultados das contagens na 
impressora térmica Safescan TP-230

Transferência dos resultados das contagens 
para o PC spełnione Safescan MCS

- Balança de contagem de dinheiro versátil

- Conta moedas, notas, rolos de moedas, maços

- Contar antigas e novas versões de notas juntamente

- 13 divisas pré-instaladas: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK,   

 NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD

- Conte uma caixa registadora inteira em 2 minutos

- Interface de utilizador intuitiva

- Relógio com horas em tempo real

- Tamanho compacto, ideal para ambientes de retalho ou escritório

- Atualizações de moeda grátis

- Característica de Adição Automática: adicione automaticamente as   

 moedas/notas contadas ao total, após a remoção das moedas ou   

 notas da plataforma

- Característica de Seguinte Automática: passe automaticamente para  

 a próxima denominação após a remoção das moedas ou notas da   

 plataforma
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

- Moedas padrão     13 divisas pré-instaladas:

      EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD 

- Modos de contagem   Conta moedas, notas, rolos de moedas, maços 

-  Interfaces     Interface USB Micro para conexão com o PC ou a impressora

      Porta RJ 10 para ligação à impressora

-  Visor LCD    Grande visor LCD de 3,3” de alto contraste

- Alimentação     12V / 0.5A

- Bateria recarregável    Lítio recarregável Safescan LB-205 bateria (não incluído)

- Dimensões produto (lxpxa)    22.3 x 14.2 x 14.7 cm 

- Peso produto     0.66 kg

- Dimensões varejo (lxpxa)    27.5 x 18.5 x 20 cm 

- Certificações / complicações   CE, RoHS, REACH

CONTEÚDO DO PACOTE
- Safescan 6165         

- Plataforma de dinheiro 

- Cabo de ligação USB 

- Adaptador de energia 

- Manual (multilingual)

ACESSÓRIOS

Safescan LB-205 Bateria recarregável 
Art. no: 112-0410

Safescan 4141CC Jogo de copos para moedas
Art. no: 132-0497

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

Safescan 4617CC Jogo de copos para moedas
Art. no: 135-0478

GARANTIA
- 3 anos   


