EvoSort M9
Stolní třídička mincí

Díky vynikající detekci, rychlosti zpracování až
1000 mincí za minutu i softwarovým funkcím,
které vás v této kategorii překvapí, je EvoSort M9
nejpokročilejší třídičkou mincí ve své třídě a ideální
volbou pro pobočky bank, maloobchod a všechny
ostatní zpracovatele hotovosti.
EvoSort M9 je plně lokalizována, ovládání je v
češtině, počítá a třídí CZK i EUR mince.

DESIGN PODŘÍZENÝ FUNKCIONALITĚ
EvoSort M9TM zachovává klasickou koncepci třídiček mincí, která je prověřena téměř 3 dekádami provozu. K ní přidává nejmodernější technologii detekce mincí a softwarové funkce, které jsou běžně k
dispozici u třídiček vyšších tříd.
Díky těmto vlastnostem a dlouholetým zkušenostem se specifickými potřebami českého trhu, můžeme nabídnout plně lokalizovanou verzi, která má nejen kompletní ovládání v češtině ale umožňuje rovněž
plnohodnotné zpracování CZK a EUR mincí na jednom zařízení.

Násypka s kapacitou až 5 500 mincí (přibližně 3 500 mincí běžného mixu CZK mincí).
Bez nutnosti manuálního shrnování mincí nebo zvedání těžké násypky.

❶

❸
Dráha mincí a podavač jsou plně přístupné během sekundy i v případě plné
násypky mincí.

❷

Automatické podávání minzí zabraňuje přeplnění podavače a udržuje v něm
optimální množství mincí s ohledem na maximální rychlost zpracování.
Kontrastní displej je dobře čitelný jak při obsluze v sedě, tak ve stoje.

❺
Objemné zásobníky mincí dovolují nastavení obvyklých množství mincí v
dávce bez nutnosti zastavení a výměny zásobníku.
Otevřená miska zásobníku odmítnutých mincí umožňuje nepřetržitou vizuální
kontrolu. Vyřazených mincí se není nutné dotýkat. Vyjměte jednoduše celou
misku a vsypte odmítnuté mince znovu do násypky.

❹

SNADNÁ A ERGONOMICKÁ OBSLUHA

SPECIFIKACE

Násypka, tlačítka, dotyková plocha i samotný displej , tiskárna a dráha mincí jsou ergonomicky rozmístěny, jsou snadno přístupné a mají optimální
velikost. Obsluha bez nutnosti vstávat nebo nahýbat se. Objemné, přitom nízké zásobníky umožňují perfektní optickou kontrolu ze strany obsluhy při
zachování potřebného spádu třídicí dráhy. Menu, tlačítka a funkce mohou být upraveny dle specifických potřeb zákazníka a jeho work-flow zpracování
hotovosti.

Produktová verze
• EvoSort M9TM

❷

5 fyzických programovatelných tlačítek rychlého přístupu

❸

TFT barevný dotykový displej s multi jazykovým menu

❹

Vyjímatelná miska vytříděných mincí

❺

Tlačítka s LED indikací pro každý zásobník

ե

Funkce tlačítek a jednotlivá menu mohou být uživatelsky konfigurovány

ե

Integrovaný cash management software

DLOUHÁ ŽIVOTNOST A SPOLEHLIVOST
Vysoká rychlost zpracování, flexibilita a spolehlivost zefektivní vaše procesy zpracování mincí.

ե

Až 1 000 mincí za minutu při zapnutí všech detekcí

ե

Zpracování dvou měn (CZK/EUR)

❶

Automatické podávání minci z široké, objemné a snadno přístupné násypky

ե

Konfigurace zásobníků - 8 pevných /1programovatelný /1 vyřazovací

ե

Materiály s dlouhou životností

ե

Systém samočištění od prachu

ե

Ideální pro zpracování žetonů

Příslušenství (v balení)
• Miska pro vytřízené mince
• Napájecí kabel
Příslušenství (volitelné)
• Externí displej
• Externí tiskárna
• Výstupy pro vaky
• Stojan
Interface
• USB, RS232, tiskárna, displej
Rozměry a hmotnost
• Šířka: 750 mm
• Výška: 400 mm
• Hloubka: 515 mm
• Hmotnost: 35 KG
Technické údaje
• 100-240V, 50-60Hz
• RS232, USB a LAN výstupy
• CE, RoHS certifikace*

CERTIFIKACE
EvoSort M9TM spolehlivě detekuje zpracovávané mince, vyřazuje padělky a mince cizích měn, což bylo ověřeno řadou testů..

ե

Certifikovaný cashDNATM Dual Sensor System

ե

Uvnitř zařízení se používá pouze malé napětí

ե

Vyhovuje OSH regulacím

ե

CVyhovuje EU1210/2010
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