
PRONOTE 200
Počítačka bankovek

Rychlé počítání 
netříděných
bankovek

ECHNIKAB T

CZK

GBP

EUR

O
TESTOVÁN

O

European Central Bank

C
ER

TI
FI

KOVANÁ SERVISN
Í SÍŤ

ISO 9001:2009



PRONOTE 200
procoin cashwork

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

Počítačka umožňuje zpracování netříděných bankovek. Počítačka načítá nejen 
kusy ale i nominální hodnotu a to i netříděných bankovek přímo do výčetky 
zobrazované na displeji (výčetku lze tisknout na připojené tiskárně). V průběhu 
počítání se ověřuje pravost zpracovávaných bankovek pomocí několika sys-
témů kontroly pravosti: UV, IR, MG, RGB, ST, EURO MAG. 

O technické úrovni počítačky svědčí i certifikace ECB (Evropské centrální 
banky). Standardně je počítačka dodávána v konfiguraci na tři měny: CZK, 
EUR, GPB.

Počítačka má dobře čitelný a kontrastní LCD displej a snadnou až intuitivní 
obsluhu. Všechny funkce počítačky jsou přímo dostupné tlačítky z čelního 
panelu. Počítačka je kompaktní, malých rozměrů a díky madlu snadno přenos-
ná. 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

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

Velikost zařízení (v x š x h) 287 x 243 x 248 mm

Hmotnost 6,5 kg

Příkon 30 W

Napájení 110 - 240 V, 50/60 Hz

Konektivita tiskárna, externí displej, RS 232

Kontrola rozměrů 3D (všechny 3 rozměry bankovky)

Systémy kontroly pravosti UV, MG, IR, RGB (barva), ST, EuroMag

Certifikace ECB

režimy provozu

příslušenství

Mix mode - detekce a počítání 
nominální hodnoty netříděných 
bankovek.

Single mode - detekce, kusové a 
hodnotové počítání po jednotlivých 
nominálech.

Piece mode - počítání po kusech bez 
rozlišení nominálů a rozměrů bankovek.

Externí tiskárna

Externí display

Kontakt na obchodního
konzultanta ECHNIKAB T

detekce a bezpečnostní markanty

více informací?
www.banktech.cz/eshop


