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Merk:  Safescan
Model:  6185
Kleur:  Zwart
Artikel: 131-0534
EAN: 8717496335128

Bespaar tijd en maak uw administratieve taken makkelijker. De Safescan 6185 beschikt over de modernste technologie die het mogelijk maakt om 

binnen twee minuten uw gehele kassalade te tellen. De Safescan 6185 maakt voor het tellen van munten, bankbiljetten, vouchers, enz. gebruik van een 

ingenieus weegsysteem. Dit werkt niet alleen zeer nauwkeurig, maar ook buitengewoon snel.

GELDTELWEEGSCHAAL
6185

DE VEELZIJDIGE ALLESKUNNER

Ideaal om te gebruiken met de SD-4617S 
kassalade en 4617CC muntbakjes

Telt de waarde van cheques Telresultaten uploaden naar uw PC met 
Safscan MCS software

- Veelzijdige geldtelweegschaal

- Telt munten, bankbiljetten, muntrollen/zakjes, bankbiljetbundels/clips/ 

 enveloppen, geldwaardes van betaalkaarten en cheques

- 13 valuta voorgeïnstalleerd: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK,   

 NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD

- Tel een volledige kassalade in 2 minuten

- Intuïtief gebruiksmenu

- Numeriek toetsenbord met handige sneltoetsen

- Real-time klok

- Handzaam formaat, ideaal voor winkel- en kantooromgevingen

- Werkt geluidloos

- Auto Add functie: telt automatisch de getelde munten/bankbiljetten   

 op bij het totaal nadat deze van het geldplatform verwijderd worden

- Continue automatische calibratie

- Standaard gecalibreerd op een muntbankjesgewicht van 33.5 gr.

- Gratis valuta-updates
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

-  Standaardvaluta  13 toonaangevende valuta (binnen Europa, VS en Azië)

- Telmodi  Munten en bankbiljetten, muntrollen en -zakken, geldbundels,

  -clips en -hoezen, non-cash items, cheques, creditcards, debitcards,

  bonnen & fiches

- Interfaces  USB-poort voor valuta-updates, downloaden van telresultaten naar PC

  en om testresultaten te printen

- Weergavefuncties  Verlicht LCD-scherm met hoog contrast geeft alle informatie duidelijk weer

- Netadapter  AC/DC 12V ~ 110/230V

- Batterij  Oplaadbare lithium Safescan batterij (niet inclusief)

- Afmetingen product (lxbxh)  24.5 x 15.1 x 15.4 cm

- Gewicht product  1.2 kg

- Afmetingen verpakking (lxbxh)  32.0 x 22.7 x 22.4 cm 

- Certificaten / goedkeuringen CE, RoHS, REACH

IN DE VERPAKKING
- Safescan 6185

- Geldhaak & muntenbakje

- Micro USB-kabel

- Handleiding (meertalig) 

- Netstroomadapter

ACCESORIOS

Safescan LB-205 Oplaadbare Lithium batterij
Art. no: 112-0410

Safescan 4141CC Set muntbakjes
Art. no: 132-0497

Safescan TP-230 Thermische Printer
Art. no: 134-0475 grijs
Art. no: 134-0535 zwart

Safescan 4617CC Set muntbakjes
Art. no: 135-0478

GARANTIE
- 3 jaar   


