Mach™ 9e
Лічильник-сортувальник монет

Mach 9e – це високошвидкісний, розрахований на інтенсивну експлуатацію лічильник
та сортувальник монет, що спеціально розроблений для касових центрів з великими
обсягами обробки, де продуктивність та надійність мають першочергову важливість.
Mach 9e – ідеальний вибір для банківських розрахунково-касових центрів, торгових
мереж, транспортних компаній та ігорних закладів. Працює виключно ефективно,
точно та продуктивно.

Автоматизація процесу обробки монет дозволяє приділяти більше часу спілкуванню з клієнтом та іншим задачам,
що приносять прибуток, а також усуває помилки під час лічення і підвищує ефективність роботи персоналу.
Показана в технічних характеристиках продуктивність передбачає
безперервну роботу сортувальника монет. Запатентована сортувальна
система Mach 9e працює безвідмовно й не має собі рівних по робочим
показникам. Саме тому Mach 9е є ідеальним рішенням для клієнтів, що
потребують обробки великих обсягів металічних грошей. Поміркована
конструкція – від зручної верхньої частини для завантаження монет до отворів
швидкого вивантаження, а також інформативний кольоровий дисплей Mach 9e
допоможуть покращити ефективність роботи будь-якої організації, де
продуктивності та точності надано пріоритет.
Швидкість обробки
Розміри монет

Можливості сортування
Інспекційний піддон
Ємність бункера
завантаження
Мови інтерфейсу
Формування точної
кількості відліку монет

Екран
Клавіатура
Інтерфейси та
можливості керування

6000 монет на хвилину (18 мм)
Діаметр: 15.0 - 32.5 мм
Товщина: 1.0 - 3.0 мм
Мінімальний крок сортування: 0.5 мм
9 номіналів
Збільшений піддон – 10 000 монет (18 мм) в залежності від суміші монет
10 000 монет (18 мм)
Англійська, німецька, іспанська, французька, італійська
Присутнє в стандартній комплектації
5-дюймовий кольоровий графічний
Тактильна, с гумовим покриттям
Принтер, лічильник банкнот, ПК й інформаційний екран.
До 199 ідентифікаційних номерів, оцінка грошового збору, ручне
введення значень банкнот або цінних паперів.

Інтерфейси

Електроживлення
Споживана потужність
Рівень шуму
Розміри (В × Ш × Г)
Маса
Виробничі стандарти та
сертифікація
Функції безпеки
Опціонально

2 × RS232
1 × мікро USB-B
1 × RJ 11 для принтера; усі присутні в стандартній комплектації
90 – 264 В, 50/60 Гц
720 Вт під час роботи / 30 Вт в режимі очікування
84.3 дБ(A) під час роботи
1041 × 685 × 731 мм (без принтера)
90 кг
ISO900
1 CE
CUL
Дані зберігаються в енергонезалежній пам’яті на випадок відключення
живлення. Програмований замок для обмеження доступу к даним
Жетони, некруглі монети і т.д. (можливість обробки потребує розгляду)
Термо принтер
Виносний дисплей
Захисні дверцята з контролем відкриття
Магніт інспекційного піддона для видалення сміття при використанні
монет немагнітного типу*
Подвійне наповнення мішків до 4 номіналів в залежності від суміші монет
*Окрім євро

*Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Будь ласка,
уважно прочитайте посібник користувача, щоб впевниться у вірному використанні обладнання.
Усі кількісні показники, продуктивність та швидкість, наведені в цій брошурі, відповідають
отриманим у ході тестових випробувань компанією GLORY LTD результатам. Вони можуть
змінюватися в залежності від умов використання та не є гарантованими.
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