PRONOTE 100
Počítačka bankovek

Rychlé počítání
tříděných
bankovek
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PRONOTE 100

přednosti počítačky

procoin cashwork

Systému VALUE BALLANCING
Přesné a rychlé a přepočítaní
bankovek, stravenek, …

Počítačka umožňuje počítat nejen kusy bankovek ale i jejich nominální hodnotu. Díky unikátnímu systému VALUE BALLANCING i tento model, v této
cenové kategorii, umožňuje zpracovat Vaší hotovost v nominální hodnotě. A to
postupným vkládáním tříděných bankovek jednotlivých nominálních hodnot.

Určena i pro vyšší provozní zatížení
Snadná-intuitivní obsluha
(české menu)

V průběhu počítání se ověřuje i pravost zpracovávaných bankovek s pomocí
systému UV. Počítačka zobrazuje nejen počet kusů ale i celkovou nominální
hodnotu zpracovávaných bankovek, případně i jejich skladbu/výčetku.
Počítačka má dobře čitelný a kontrastní LCD displej a intuitivní obsluhu.
Všechny funkce jsou přímo dostupné tlačítky z čelního panelu. Počítačka je
kompaktní a díky madlu snadno přenosná. Kvalita technického zpracování a
ověřená technologie jsou zárukou spolehlivosti provozu a životnosti počítačky.

Servis v celé ČR do 48 hodin

vybavení počítačky
Základní režimy:

VALUE BALLANCING - počítání
nominální hodnoty bankovek vkládáním
tříděných bankovek po nominálech

Počítačka nabízí značkovou techniku za velmi dobrou cenu.

základní údaje
Displej

9-místný LCD display, zobrazení počtu kusů
a nominální hodnoty bankovek

Nastavení dávky

přednastavené hodnoty, 1:999

Systém kontroly pravosti

UV

Rychlost počítání

800, 1200, 1500 bankovek/min

Kapacita zásobníku

vstupní zásobník 300 kusů
výstupní zásobník 200 kusů

Velikost bankovek

Minimální velikost: 110 x 50 mm
Maximální velikost: 175 x 85 mm

Velikost zařízení (v x š x h)

248 x 287 x 243 mm

Hmotnost

6,5 kg

Příkon

30 W

Napájení

110 - 240 V, 50/60 Hz

Konektivita

externí displej

více informací?
www.banktech.cz/eshop

Kontakt na obchodního
konzultanta

PIECE MODE –počítání po kusech bez
rozlišení nominálů
přičítání
dávkování
Automatický Start/Stop systém
Verifikace pravosti v UV oblasti
Externí/klientský displej
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Bankovní technika, spol. s r. o.
Kollárova 22
709 66 Ostrava – Mariánské Hory
Česká republika
Telefon: +420 596 620 444-5
Fax:
+420 596 627 028
E-mail: obchod@banktech.cz
Web: www.banktech.cz

