
CONTADORA DE NOTAS

Marca:  Safescan
Modelo:  2250
Cor:  Cinza
Artigo: 115-0513
EAN: 8717496335647

Poupe tempo e elimine as hipóteses de erro. O funil carregador traseiro do Safescan 2250 suporta até 300 notas e conta com precisão até 1.000 notas 

por minuto. Deixe que a 2250 o ajude a otimizar o seu fluxo de contagem de numerário. Prima o prático botão “Adicionar” e a 2250 guarda de imediato 

o registo do total da contagem de notas em cada ciclo. Prima “Lote” e digite o número desejado de notas; a 2250 para automaticamente cada vez que 

chega ao número digitado. Não existe forma mais rápida de preparar os seus depósitos bancários e gavetas de dinheiro.

CONTADORA DE NOTAS
2250

CONTAGEM DE NOTAS DE FORMA FIÁVEL E RÁPIDA

Conta notas organizadas de todas as divisas Função Lote, para criar séries fixas de um 
número predeterminado de notas

Visor LCD retroiluminado grande e nítido

- Contagem de 1.000 notas/minuto

- Adequado para todas as divisas

- Detecção de contrafacção de 3 fases: UV, MG e tamanho

- Alarme que soa quando é detectada uma nota suspeita

- Função Adicionar e Maço

- Utilização fácil e rápida

- Adequado para detecção de séries de notas atuais e novas

- Função de arranque e paragem automáticos

- Mostrador LCD amplo e de fácil leitura

- Alimentação traseira

- Capacidade de carregador de 300 notas
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- Moedas padrão  Para todas las divisas

- Modos de contagem   Contagem de notas

- Método de deteção Verificação automática. UV, MG e tamanho

- Velocidade de contagem regulável 1.000 notas por minuto

- Capacidade de empilhador  300 / 200 notas

- Alimentação 220V ~ 240V

- Dimensões produto (lxpxa)  25 x 29.5 x 18.4 cm

- Peso produto  5.8 kg

- Dimensões varejo (lxpxa)  34.7 x 30 x 23.2 cm

- Certificações / complicações CE, WEEE, RoHS, REACH

CONTEÚDO DO PACOTE
- Safescan 2250

- Manual (multilingual)

- Adaptador de energia 

- Tampa antipoeira

- Kit de manutenção

ACESSÓRIOS

Cartões de Limpeza (10x 2 cartões)
Art. no: 136-0546

GARANTIA
- 3 anos   
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