
GAVETAS PARA DINHEIRO 
E COFRES-FORTES
Marca: Safescan
Modelo:  SD-4617S
Cor: Preto / Prata
Artigo: 132-0498
EAN: 8717496334503

Como todos os produtos na nossa gama SD, a gaveta para dinheiro SD-4617 é feita em materiais resistentes. A carcaça robusta de aço e o tabuleiro 

em PVC à prova de arrombamento são concebidos para satisfazer as necessidades de locais com movimento médio, como cafetarias de escolas e 

escritórios e cantinas de clubes. A SD-4617 tem uma tampa de aço reforçada e um mecanismo de lingueta robusto à prova de arrombamento que 

garantem pelo menos um milhão de ciclos de abertura e fecho sem problemas. O formato estreito da SD-4617 tornam-na fácil de utilizar em qualquer 

ambiente, esteja o operador sentado ou de pé. A tampa vigorosamente testada abre a 80° para acesso fácil sem dobrar ou torcer.

GAVETA DE DINHEIRO FLIP-TOP
SD-4617S

FORTE E DURÁVEL PARA RESISTIR A USO FREQUENTE

Dimensões: A: 46 cm - B: 17 cm - C: 10 cm Tabuleiro totalmente amovível com tampa 
trancável opcional

Layout de 6 notas / 8 moedas

- Dimensões: 46 cm (L) x 17 cm (P) x 10 cm (A)

- Comprovada para pelo menos 1 milhão de aberturas

- Com tampa de metal em relevo

- Abertura elétrica e com chave

- Tabuleiro amovível e ajustável

- Layout de 6 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 6

- Alimentação 12-24V

- Cabo de alimentação  RJ12

- Dimensões produto (lxpxa)  46.0 x 17.0 x 10.0 cm

- Peso produto 4.3 kg

- Dimensões varejo (lxpxa)  51.0 x 22.0 x 15.0 cm

- Certificações / complicações  CE, RoHS, REACH

CONTEÚDO DO PACOTE
-  Safescan SD-4617S

- Conjunto duplo de 2 chaves

ACESSÓRIOS

Safescan 4617L Tampa trancável
Art. no: 132-0438

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

Safescan 4617T 
Tabuleiro de caixa para dinheiro 6/8
Art. no: 132-0437

GARANTIA
- 3 anos   


