DORS 1170
MULTIFUNKČNÍ tester pravosti bankovek a cenin

• použitelný pro jakoukoli měnu
• NEJPRŮKAZNĚJŠÍ metoda ověření pravosti
(vizualizace IR ochranných prvků)
• MULTIFUNKČNÍ profi-tester pro IR, UV, viditelné spektrum
• 10násobné zvětšení + šikmé přisvětlení
• kontrola tiskových technik – vhodné pro SUPERPADĚLKY USD
• velmi rychlé ověření pravosti
• jednoduchá obsluha
• nízká cena

První tester bankovek, který funkčně skloubil výhody:
• IR testeru - jednoduchý v užití a nejprůkaznější ve vyhodnocení pravosti bankovek
• plně profesionálního MULTIFUNKČNÍHO testeru bankovek - umožňuje vyhodnocení všech bezpečnostních
markantů bankovek
Oproti veškeré konkurenci překvapí:
• jednoduchostí designu
• jednoduchostí obsluhy (přepínání režimů IR / UV / viditelné s přisvětlením)
• malými rozměry
Jednoduchý v užívání, přitom plně profesionální a cenově dostupný tester pro ověření pravosti bankovek jakékoliv
měny ověřením ochranných markantů :
• v IR spektru
• střídavě v IR spektru dvou vlnových délek
• ve viditelném spektru s bočním přisvětlením a 10násobným zvětšením
• střídavě ve viditelném a IR spektru s 10násobným zvětšením
• v IR spektru s 10násobným zvětšením
• v UV spektru s 10násobným zvětšením
S pomocí speciální kamery tester snímá infračervené (pro lidské oko neviditelné) ochranné prvky bankovek a
zobrazuje je na barevném LCD monitoru. Posouzení pravosti na základě IR prvků má velmi vysokou průkaznou
hodnotu, zejména pro CZK a EUR měnu.
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TECHNICKÉ ÚDAJE:
Displej
IR spektrum
UV spektrum
Zvětšení
Rozměry (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost (bez adapteru/s adapterem)
Konektivita
Příkon
Napájení
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Color LCD TFT, uhlopříčka 7“ (18 cm)
850 a 940 nm
1 x, 10 x
122 x 111 x 245 mm
0,24 / 0,32 Kg
Video výstup (USB 2.0)
22 W
230 V / 50Hz
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