
VALSGELDDETECTOR

Merk:  Safescan
Model:  155-S
Kleur:  Zwart
Artikel: 112-0529
EAN: 8717496335029

De Safescan 155-S zit boordevol geavanceerde technologie voor het detecteren van vals geld. Deze slimme detector is in staat bankbiljetten op maar 

liefst zeven echtheidskenmerken te controleren: infraroodinkt, magnetische inkt, metaaldraad, kleur, afmetingen, dikte en watermerk. De Safescan 155-S 

is dan ook uitermate betrouwbaar. Binnen een halve seconde weten u en uw klant absoluut zeker of een biljet echt is of vals. Verdere discussie is niet 

nodig.

VALSGELDDETECTOR
155-S

VALSGELDDETECTIE VAN TOPNIVEAU

Euro biljetten kunnen in elke richting ingevoerd 
worden

Toont hoeveelheid en totalen Alarm bij verdachte bankbiljetten met zichtbaar 
en hoorbaar waarschuwingssignaal

- 100% valsgelddetectie (www.ecb.int, www.bankofengland.co.uk)

- 7-voudige valsgelddetectie: infrarood, magnetische inkt, metaaldraad,  

 watermerk, kleur, biljetafmeting en biljetdikte

- Geschikt voor detectie van bestaande biljetten en voor nieuwe series  

 bankbiljetten

- Verdacht bankbiljet alarm met zichtbare en hoorbare melding

- Toont de hoeveelheid gescande biljetten en het totaalbedrag

- Controleert 5 valuta’s: EUR, GBP, CHF, PLN en HUF

- Invoer van EUR en GBP bankbiljetten in alle richtingen mogelijk

- Invoer van CHF, PLN en HUF bankbiljetten in 1 richting

- Groot en helder display

- Update poort voor valuta updates

- Controle snelheid: < ½ seconde

- Gratis valuta-updates
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

- 7-voudige valsgelddetectie  IR (Infrarood), MG (magnetisch inkt), MT (metaaldraad),

  WM (watermerk), kleur, dikte- en formaatdetectie

- Detectie methode  Automatische controle

- Standaard valuta  EUR, GBP, CHF, PLN, HUF (andere valuta op aanvraag)

- Kenmerken  Groot en helder LCD scherm, automatische standby na 30 seconden

- Valuta updates  Via USB poort en microSD

- Oplaadbare batterij  Apart verkrijgbaar (Artikelnummer: 112-0410)

- Netstroomadapter  220-240V~50/60Hz - 12V, 1A

- Afmetingen product (lxbxh)  15.9 x 12.8 x 8.3 cm

- Gewicht product  620 gr

- Afmetingen retailverpakking (lxbxh)  28.0 x 17.5 x 13.0 cm

- Certificaten / goedkeuringen  CE, WEEE, RoHS, REACH

 

IN DE VERPAKKING
- Safescan 155-S 

- Handleiding (meertalig)

- Netstroomadapter

ACCESSOIRES

Safescan LB-105 Accu
Art. no: 112-0410

Safescan USB update kabel
Art. no: 112-0459

Safescan Cleaning cards
Art. no: 136-0545

GETEST
- 100% valsgelddetectie  

 (www.ecb.int, www.bankofengland.co.uk)  

 

GARANTIE
- 3 jaar   


