DE LA RUE
CASH SYSTEMS

Moнетоброячна машина
Ефективна и компактна, подходяща за различни бизнес сфери

CC1

ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ

www.megatex.bg

CC1
Технически характеристики

CC1

CC1-компактна за преброяване на
едно-форматни монети

Размери
Височина: 153mm
Дължина: 227mm
Ширина: 320mm
Тегло

Бърза и ефективна
CC1 е настолна монетоброячна машина,
която може да намалява времето за броене
на монети, прецизно отброявайки над 2000
монети в минута.
Без прекъсване на процеса на преброяване
СС1 успешно се справя и с верифицирането
на монетите, като същевременно с това
пакетира монетите в отделни партиди,
увеличавайки продуктивността.
Компактни размери

Лесен за употреба
СС1 не изисква допълнително обучение за
неговата употреба.
С компактния си, модернистичен дизайн,
СС1 е лесен за сервизно обслужване и
поддръжка.

7.5 кг
Размер на подаваните монети
Диаметър: 14.0mm до 34.0mm
Дебелина: 1.0mm до 3.4mm
Manual disk reverse
Подвижен поднос за монети
3700 x 18mm монети (приблизително)

Мултифункционалност

Скорост на броене

СС1 е в състояние да отчете конкретен
номинал в смесена монетна партида като
по-малките монети се отхвърлят.

Над 2000 монети в минута
Стопери
Програмируеми стопери от 0-9,999

2,000 монети
в минута

Номинална мощност

Лесно
управление

90V - 264V AC (± 10%), 50/60 Hz

Настолна
и преносима

Опции
Приставки за нестандартни торбички
Ръкохватка за носене

Компактен размер
Заемайки минимално пространство, СС1
идеално се вмества във всякакви работни
пространства. Сгъваемият капак на
капацитетната вана прави СС1 лесен за
транспортиране и съхранение.

Машините на De La Rue за преброяване и сортиране на парични наличности са пряк
резултат от около 100-годишен опит в дизайна, производството и дистрибуцията на
безпрецедентни монетообработващи машини. Системите по управление на
качеството са напълно съобразени със стандарта ISO-9002. В световен мащаб
гаранционно и извънгаранционно обслужване са осигурени посредством мрежа от офиси
и оторизирани дистрибутори.
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