geldwisselaar

• geen programmeermodule benodigd met

• uitneembare wisselgeldcassette met 6 buizen

• groot temperatuurbereik
(-25°C tot +80°C)
• grote bedrijfszekerheid
met 3 onafhankelijk
werkende motoren
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De nieuwe currenza c2 geldwisselaar geeft uw verkoopautomaat bedrijfszekerheid en optimale verkoopmogelijkheden, waardoor tevredenheid bij uw klanten.
Zekerheid.
• Nieuwe standaard in trefzeker uitbetalen door gebruikmaking van een
uniek optisch sensor systeem, een verbeterde uitgifte-methode met een
minimale kans op storingen.
• Het grootste temperatuurbereik in de markt (-25°C tot +80°C), waardoor
overal inzetbaar, ongeacht de weersomstandigheden.
• Nieuwste NRI munttest-technologie met gepatenteerd nieuw sensor
systeem en 40 meetparameters.
• Eenvoudig en gebruiksvriendelijk vanwege display-sturing.
Flexibel.
• Gebruikers interface opties om alle individuele wensen mogelijk te maken.
• 6-buizen cassette systeem maakt het mogelijk om
> alle in de wereld in omloop zijnde munten uit te betalen
> de maximale capaciteit van kleine munten extra te vergroten
> een enorm bereik aan wisselgeld-configuraties te kiezen
Let op! Automatendeur geopend!
• grotere bijvul-interval vanwege back-up configuraties
Winstgevend.
• Supersnelle uitbetaling tot 6 munten per seconde.
• c2 optimizer adviseert bij het bepalen van wisselgeldconfiguratie en float-level op basis van statistische info.
• airport
airport geeft real-time kennis van omzetgegevens en
verkoopautomaat gebeurtenissen (ook SMS).
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Innovaties.
• Gebruikers interface in 3 versies: Blue, Green en White.
• 6- of 4-voudige sorteersysteem, 2 handmatige back-up buizen mogelijk.
• Acceptatie en uitbetaling van alle in de wereld in omloop zijnde munten.
• Interne componenten beschermd tegen spatwater en hogere luchtvochtigheid.
• NRI Multi-frequentie technologie met nieuwe oppervlakte meting.
• 3 onafhankelijke motoren, waarmee gelijktijdig 3 munten uitbetaald
kunnen worden, waardoor 6 munten per seconde mogelijk is.
• Robuuste geldbuizencassette kan zelfs gevuld verwisseld worden.
• Snelle toegankelijkheid om sorteergedeelte te reinigen.
• SIM-Card om snel muntgegevens en gebruiksinstellingen te updaten.
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