
 

 

 

 

 

  

 

 

 الساده : 

 

   P-624العــرض الفني لأللــة 

 

  بها شاشة كبيـرةLCD  .رقمية سهله القراءة تعمل باللمس للتشغيل والتحكم بوظائف األلة 
  األماكن الصغيرة و نقلها بسهولة.األلة من الطراز المكتبي الصغير و يمكن وضعها في 
 ( تقوم بالكشف عن التزويرعن طريق UV/ FL/ MG/ MT/ IR-T, IR-R.) 
  بطريقوة ووتوماتيكيوا دون تغييوور عموت  بموا فيهوا العملوة المحليوة  6تقووم األلوـة بعود و كشوف وفرزعودد

 (Automatic currenciesللعملة المراد عدها وذلك عن طريق ) 

  اآللة بها امكانية عد عمت  مختلطةMix   .في ون واحد واظهار مجوع كل عملة علي حدي 

  عـد حر بدون قيودCount  ورفوض ا وراي الموزوره فو  لنفس العملوة والفئوة موح تحديود عودد الووري والقيموة ا جماليوة .

 درج خاص وحصر عددها وثناء عمليه العد وبدون توقف.

 مله لنفس الع ةعد فئا  مختلفMixed  وحساب عدد ا وراي الت  تم عدها وقيمتها ورفض ا وراي المزوره ف  درج المرفوض .Reject 

   عد وفرز لنفس العملةSortا ولو  وحسواب عودد ا وراي مون نفوس الفئوة وقيمتهوا  ةوبالفئا  المختلفة كما يتم تحديد العملة حسب الورقو

 ورفض باقي األوراي المخالفة.
  01لكشف عن تزوير العديد من العمت  األجنبيه وحت  اإمكانية بها  (  عمتOptional .) 

    ورقوه نقود جديوده للتغذيوه  011بها مكان يسح حتHopper    ورقوة اسوتقبال  011ومكوان اخور  يسوح حتو Stacker   ومكوان للعموت

 ورقة. 01يسح حت   Rejectالمزوره او المرفوضه 

  تبـدو العد اتوماتيكيـا Auto. 

 صممة بنظام مSoftware يمكن تطويره وتحديثه بسهولة عن طريقUSB memory stick . 

 .األلة مطابقه لشروط البيئة و   تسبب وضرار لمستخدمها و سهلة اإلستخدام 
  ا لة تمتاز بتطويرCIS . وذلك لدقة كشف تزييف ووراي البنكنو  المحلية وا جنبية 

 .نظام التغذية عن طريق سحب ميكانيكي 

  األبعاد                        : )الطولx  العرضx (*)281) اإلرتفاع x 304 x 266.مم 

   كجم. 9الوزن                        : حوال 

  :                  ورقة / دقيقة  1000 – 1500سرعة العد 

                 ميجا هرتز  61-01فول  /  001-001 :موردالطاقة 
 ,Mixed value counting/ Mixed Total counting/ free counting/ Denomination sorting (free orientationونظمة العد  

new/ old series verification) 

  011 – 01 – 00 – 01 – 01 – 0عد بالكمية            : يمكن عد . 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 العرض المالي  

 ن الف الغري" وعشرو  ةمثاني" فقط    00222السعر:    

 فرته التوريد : الصنف متوفر ابملخازن

 مده االرتباط : اسبوع واحد 

 سنوات  3 الضمان     :

  طريقو السداد : نقدا او بشيك

 املعادي حمل التسليم :فرع 

 ة سيفز شوب للخزائن ومهمات املكاتب اسم املستفيد : شرك

  


