
BANKBILJET-INVOER IN ALLE RICHTINGEN (EUR EN GBP) TOONT AANTAL EN WAARDE VAN DE GESCANDE BANKBILJETTEN ZICHTBARE EN HOORBARE VALS BILJET MELDING

De Safescan 155-S biedt de ultieme bescherming tegen valse bankbiljetten door snelle, eenvoudige en uitgebreide verificatie van diverse valuta’s. 
Elimineer menselijke fouten en klantconfrontaties met 100% accurate controle door middel van 7-voudige detectie van watermerk, infrarood profiel, 
magnetische eigenschappen, metaaldraad, kleur en biljetafmeting en -dikte. Geschikt en 100% getest (www.ecb.int) voor zowel de bestaande Euro 
biljetten als de nieuwe Europa-serie bankbiljetten. Het gebruik is snel en eenvoudig! Voer biljetten in een willekeurige richting in en in minder dan een 
halve seconde worden ze op echtheid gecontroleerd. Daarnaast is er de optie ook de totale waarde van de gescande biljetten te tonen. 

• 100% valsgelddetectie (www.ecb.int)

• 7-voudige valsgelddetectie: infrarood, magnetische inkt, metaaldraad,   

 watermerk, biljetafmeting, kleur en biljetdikte

• Geschikt voor zowel de detectie van de huidige Euro biljetten als de nieuwe   

 Europa-serie bankbiljetten

• Verdacht bankbiljet alarm met zichtbare en hoorbare melding

• Toont hoeveelheid en totaal

• Standaard geschikt voor EUR, GBP, CHF, PLN, HUF

• Bij EUR, GBP en PLN is biljetinvoer in alle richtingen mogelijk

• Invoer van CHF en HUF bankbiljetten in 1 richting

• Groot en helder display

• Compact formaat

• Update poort voor valuta updates

• Controle snelheid: < ½ seconde

VALSGELDDETECTOR
155-S

100% NAUWKEURIGE DETECTIE



info@safescan.com

GARANTIE
• 3 jaar   

Safescan LB-105 Accu
Art. no: 112-0410

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• 100% valsgelddetectie   Goedgekeurd

• 6-voudige valsgelddetectie  IR (Infrarood), MG (magnetisch inkt), MT (metaaldraad),

     WM (watermerk), kleur, dikte- en formaatdetectie

• Detectie methode   Automatische controle

• Standaard valuta    EUR, GBP, CHF, PLN, HUF

• Kenmerken    Groot en helder LCD scherm, automatische standby na 30 seconden

• Valuta updates    Via USB poort en Micro-SD kaart

• Oplaadbare batterij   Apart verkrijgbaar (Artikelnummer: 112-0410)

• Netstroomadapter   220-240V~50/60Hz - 12V , 1A

• Adapterplug    EU plug

• Afmetingen product (lxbxh)  159 x 128 x 83 mm

• Gewicht product    520 gr

• Afmetingen retailverpakking (lxbxh) 280 x 175 x 130 mm

• Certificaten / goedkeuringen   CE, WEEE, RoHS, REACH

IN DE VERPAKKING
• Safescan 155-S Valsgelddetector

• Netstroomadapter met EU plug

• Handleiding (meertalig)

ACCESSOIRES

Product film

VALSGELDDETECTOR
Merk: Safescan
Model: 155-S
Kleur: Zwart
Artikel: 112-0529
EAN: 8717496335029

Safescan USB update kabel
Art. no: 112-0459

Safescan cleaning set
Art. no: 136-0545


