
 

 

                          
 

 

 

                          
 عــــــرض ســـــــعــــر                                    

                                                              : السادة

 وبعد،،، طيبو حتية 

 الفين العرض

   Trans World ماركة TW-680 موديل للماكينة الفنية املواصفات

 الفئـات جبميع والقدميو اجلديده(  واالجنبيو املصريو العملو)  انـواعها ابختالف النقـد اوراق مجيـع عـد±
 .مذىلو  بكفاءه املتداولو

 عن والكشف. UV البنفسجية فوق االشعة وىى خمتلفو خبواص املزورة االوراق عن الكشف ميكنها االلو±
  املتالصقو االوراق او االوراق انصاف او املتالحقو االوراق برفض تقوم اهنا ابالضافو  MG املغناطيسى احلرب

. 

 اىل مم3 من بنسـب العـرض احجـام ىف االختالف طريق عن الواحده الرزمو ىف املختلفو الفئات بني التفرقو ±
 مم5

 للحصول و الشاشة من حتديدىا يتم  Batch معينو ابعداد رزم وعد قيود بدون حر عد طريق عن العد ±
 .يدواي أو Auto اتوماتيكيا العد تبدأ كما -Total طريق عن عدىا مت الىت االوراق جمموع على

 اضافية        بشاشة مزوده اهنا كما واالعطال عده مت ما امجايل لبيان الوضوح عاليو lcd شاشو هبـا ±
 (.اختيارية) للعميل

 (. ابلدقيقة ورقو0511-0011-0111)   خمتلفو سرعات 3 العد االلو تستطيع  ±

 . الرطبو او احلاره االجواء ىف للعمل نفسها تكيف االلو  ±



 

 

 

 

 

 

    

 . املفاتيح ولوحو الشاشو خالل من االستعمال سهلة حتكم بلوحة متتاز ±

 ( .مم91×081 – مم51×001) عدىا ميكن الىت االوراق س مقا ±

 .مم 1.75 حىت مم 1.05 من يرتاوح الورقو مسك ±

 .Stacker لالستقبال نقد ورقة 011 يسع ومكان Hopper للتغذية نقـد ورقة 311 يسـع مكان هبا ±

 ( . ىرتز ميجا 51/61 – فولت 011/041)  ضبط بدون مباشر الكهرابئى التيار على تعمل ±

 . للتشغيل االستعداد اثناء وات 6 ، التشغيل اثناء وات 61 الطاقة استهالك ىف جدا اقتصادية اهنا كما ±

 .مم x 258 مم x 210 مم 037 ابعادىا و كجم، 4,1 االلو وزن ±

 . الكهرىب التيار اخنفاض او ارتفاع من حلمايتها داخلية محاية بدائره مزوده االلو ±

 (.وات 51) الطاقة استهالك ىف اقتصادية اهنا كما فولت 001 العادي الكهرابئي التيار على تعمل ±

 مصري جتميع – صيين صناعة ±
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 العرض املايل 
 % 14الغري" +   ا  جنيهومخسون  مثنمائو و  االف اربعة" فقط 4851السعر :

 التوريد :الصنف متوفر ابملخازنفرته 

 مده االرتباط :اسبوع واحد 

  سنوات 3الضمان      : 

 حمل التسليم :فرع املعادي 

 اسم املستفيد : شركة سيفز شوب للخزائن ومهمات املكاتب.
 


