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Safescan 6155
Munt- en biljettelMachine
MET PRINTER POORT
De Safescan 6155 combineert snelheid – u maakt de kassa letterlijk in

• Telt munten en biljetten

enkele minuten op – met een gebruiksvriendelijke printoptie. De 6155 is

• Print telresultaten direct naar

compatibel met de Safescan TP-220 bonprinter, waarmee u uw telresultaten

6155

thermische printer of PC

direct kunt uitprinten. Uiteraard profiteert u ook van een geluidloze

• Standaard valuta: EUR, GBP, CHF

werking en een helder LCD scherm, waarop het totaalbedrag, de aantallen

• Met USB poort voor PC connectie

én het bedrag per munt- en biljetsoort in één oogopslag zijn af te lezen.

• Wegen en tellen van bonnen,

vouchers, tickets
www.jankassa.nl

Tellen is extra makkelijk omdat de interface in de juiste volgorde om de

diverse munt- en biljetsoorten vraagt. Razendsnel tellen en printen, één
apparaat: de Safescan 6155! Dus of u nu één of tientallen kassa’s heeft; met

• Geeft totale waarde, hoeveelhei
waarde per denominatie

Productgroep

: Munt- en biljettelmachine

Merknaam

: Safescan

Model

: 6155

Kleur

: Zwart/Blauw

Artikelnummer : 124-0354
EAN code

6155

: 8717496331830

Safescan 6155
Munt- en biljettelMachine
MET PRINTER POORT
De Safescan 6155 combineert snelheid – u maakt de kassa letterlijk in

• Telt munten en biljetten

enkele minuten op – met een gebruiksvriendelijke printoptie. De 6155 is

• Print telresultaten direct naar

compatibel met de Safescan TP-220 bonprinter, waarmee u uw telresultaten

thermische printer of PC

direct kunt uitprinten. Uiteraard profiteert u ook van een geluidloze

• Standaard valuta: EUR, GBP, CHF

werking en een helder LCD scherm, waarop het totaalbedrag, de aantallen

• Met USB poort voor PC connectie

én het bedrag per munt- en biljetsoort in één oogopslag zijn af te lezen.

• Wegen en tellen van bonnen,

Tellen is extra makkelijk omdat de interface in de juiste volgorde om de
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vouchers, tickets
• Geeft totale waarde, hoeveelheid en
waarde per denominatie
• Compatible met Safescan TP-220
en Money Counting Software

www.jankassa.nl

6155

Safescan 6155
Munt- en biljettelMachine
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Standaard valuta

EUR, GBP, CHF (meer valuta’s zijn beschikbaar)

Tel modus

Euro, Britse Pond en Zwitserse Franc munten en biljetten
Vrij tellen functie (voor non-cash)
Weeg functie tot 1 kg

Interfaces

USB poort voor valuta updates & downloaden telresultaten naar PC
RJ-45 seriële print poort voor printen telresultaten

Display kenmerken

2.2 inch LCD display met blauw backlight

Netstroomadapter

AC/DC 9V ~ 110/230V

Adapterplug

EU & UK plug (verwisselbaar)

Batterij

9V batterij

Afmetingen product (lxbxh)

230 x 140 x 110 mm

Gewicht product

0.7 kg

Afmetingen retailverpakking (lxbxh) 190 x 160 x 320 mm
Afmetingen verzenddoos (lxbxh)

400 x 338 x 350 mm

Aantal in verzenddoos

4

Gewicht volle retailverpakking

1,9 kg

EAN code verzenddoos

8717496331847

CE

Goedgekeurd

RoHS

Goedgekeurd

EMC

Goedgekeurd

Garantie

2 jaar

In de verpakking

Safescan 6155 Munt- en biljettelmachine
Geldhaak
Muntenbakje
500 gr gewicht
USB update kabel
Netstroomadapter met EU & UK plug
Handleiding (Talen: UK, NL, DE, ES, IT, FR, PT)
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