
GAVETAS PARA DINHEIRO 
E COFRES-FORTES
Marca: Safescan
Modelo: HD-4141S
Cor: Preto / Prata
Artigo: 132-0426
EAN: 8717496333193

Como todos os produtos da nossa gama SD, a gaveta para dinheiro 4141S é feita em materiais robustos e reforçados. A carcaça de aço grosso e 

tabuleiro em PVC à prova de arrombamento, com rebaixamentos metálicos reforçados, são concebidos para resistir a operação constante: perfeito 

para locais de retalho com muito movimento, como restaurantes, bares e estações de serviço. Esta gaveta para dinheiro de elevada utilização é ideal 

para utilizar em ambientes de grande movimento, como bares, restaurantes e estações de serviço. Com uma carcaça em metal, um sólido mecanismo 

deslizante telescópico, com rolamentos de esferas, e um tabuleiro para a gaveta em PVC forte, com molas metálicas para as notas, a Safescan 

HD-4141S foi testada para durar pelo menos 2 milhões de ciclos de abertura e fecho.

GAVETA DE ELEVADA UTILIZAÇÃO
HD-4141S

FORÇA E DURABILIDADE DE TOPO PARA AMBIENTES COM MUITO MOVIMENTO

Dimensões: A: 41 cm - B: 41.5 cm - C: 11.5 cm Easy t Fácil de combinar com registadoras e 
ambientes POS

Com fechadura de 3 posições (trancada, 
standby e aberta)

- Dimensões: 41 cm (L) x 41.5 cm (P) x 11.5 cm (A)

- Corrediças telescópicas extrafortes

- Comprovada para pelo menos 2 milhão de aberturas

- Clipes metálicos de dinheiro fortes

- Abertura elétrica e com chave

- Tabuleiro amovível e ajustável

- Layout de 4 notas / 8 moedas

- Compatível com caixas registadoras RJ12 (12V)
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

-  Material  Plástico / Aço

- Cofre-forte POS Sim

- Fechadura de segurança 1

- Tabuleiro interno  Sim

- Compartimentos para moedas 8

- Compartimentos para notas 4

- Alimentação 12-24V

- Cabo de alimentação RJ12

- Dimensões produto (lxpxa)  41.0 x 41.5 x 11.5 cm

- Peso produto  7.5 kg

- Dimensões varejo (lxpxa)  48.4 x 48.2 x 17.1 cm

- Certificações / complicações CE, RoHS, REACH

CONTEÚDO DO PACOTE
-  Safescan HD-4141S

-  Conjunto duplo de 2 chaves

ACESSÓRIOS

Safescan 4141T1 
Tabuleiro de caixa para dinheiro 4/8 
Art. no: 132-0430

Safescan 4141L Tampa trancável
Art. no: 132-0432

Safescan 4141T2 
Tabuleiro de caixa para dinheiro 6/8
Art. no: 132-0431

Safescan 4141B Suporte para a gaveta
Art. no: 132-0436

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

GARANTIA
- 3 anos   


