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Link do produktu: https://liczarki.info/liczarka-glover-gc-150-vc-p-25.html

Liczarka GLOVER GC-150 VC
Cena brutto

3 309,32 zł

Cena netto

2 690,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Liczarka wartościowa Glover GC-150 VC to jedno z najnowocześniejszych urządzeń tego typu na rynku. GC-150 VC to 1-kieszeniowa liczarka
wartościowa, wyposażona w podwójny skaner banknotów (CIS). Przelicza i kontroluje 12 walut w tym PLN, EURO, USD, GBP i CHF
(możliwość rozszerzenia o dodatkowe 6). Wyposażona w zaawansowaną technologię automatycznego rozpoznawania waluty oraz rozróżniania
nominału. Liczarka pozwala na wielostronne wykrywanie fałszywych banknotów (CIS, IR, UV, MG, MT). W liczarce GC-150 VC zastosowano
3,5” dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD, który umożliwia łatwą i szybką obsługę dużej ilości gotówki.

Cechy i funkcje
Dostosowana do liczenia wszystkich walut
Automatyczne rozpoznawanie liczonej waluty
Obsługuje 12 walut w tym PLN, EURO, USD, GBP i CHF, (możliwość rozszerzenia
o dodatkowe 6)
weryfikacja prawdziwości banknotów (UV, IR, MG, MT)
weryfikacja wartościowa banknotów (CIS - obraz w podczerwieni)
Automatyczny/ręczny start/stop
Automatyczne wykrywanie podwójnych i sklejonych banknotów
Automatyczne wykrywanie połówek banknotów
Bardzo cicha praca
Łatwa obsługa, czytelny panel obsługi, komunikaty w języku polskim
Solidne wykonanie
Rolki pobierające – trwałe, wykonane z bardzo dobrych materiałów
Dodatkowy zewnętrzny wyświetlacz (opcja)
Współpraca z komputerem (opcja)

Parametry techniczne
Tryby liczenia:
Tryby pracy:
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Wartościowe, ilościowe
sortowanie, liczenia standardowe, mix

Typ wyświetlacza:
Weryfikacja rozmiaru:
Detekcja prawdziwości banknotów w
świetle ultrafioletowym (UV):
Sprawdzanie właściwości
magnetycznych banknotów (MG):
Wykrywanie podwójnych banknotów w
podczerwieni (IR):
Weryfikacja wartościowa banknotów
(CIS):
Automatyczne rozpoznawanie waluty
Automatyczny/Manualny start liczarki:
Szybkość liczenia:
Pojemność zasobnika górnego:
Pojemność zasobnika dolnego:
Zasilanie:
Pobór prądu:
Wymiary (sz. / gł. / wys.):
Waga:
Gwarancja:
Opcje
Wyświetlacz zewnętrzny:
Podłączenie drukarki:
Komunikacja z komputerem:
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3,5'' dotykowy LCD (komunikaty błędów i
opis funkcji po polsku)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
800 / 1000 / 1200 banknotów / min.
600
200
AC 110-230V; 50/60 Hz
50W
240 x 232 x 287 mm
5,9 kg
do 36 miesięcy
Opcja
Tak
Tak

