MÁY ĐẾM TIỀN GLORY S888
Mã sản phẩmGLORY_S888
Giá: 6.500.000 đ
Giá công ty: 9.500.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY S888

MA?Y ?Ê?M TIÊ?N GLORY S888 new 2020
-Ma?y ?ê?m tiê?n kiê?u da?ng ma?y n??m , b?ng ta?i da?i , ?ê?m ????c tâ?t ca? ca?c loa?i
tiê?n polymer vn? , co? ch??c n?ng ?ê?m ????c tâ?t ca? ca?c loa?i ngoa?i tê? ?? chê? ?ô?
th???ng
-ma?y ?ê?m tiê?n thông minh nhâ?t hiê?n nay , t?? ?ô?ng ?ê?m va? nhâ?n biê?t t??ng mê?nh
gia? , t?? mê?nh gia? nho? ?ê?n mê?nh gia? l??n va? ng???c la?i , hiê?n thi? trên m??t ?ô?ng
hô? sô?
-V??i công nghê? ke?p du?ng tia c??c ti?m LED 3D soi kê?t h??p v??i hê? thô?ng ca?m biê?n
siêu hô?ng ngoa?i , nhâ?n biê?t châ?t liê?u t?? tiê?n va? ki?ch th???c c??a sô? trong , nhâ?n
biê?t ????c hi?nh chi?m ca?c ????ng dây ba?o an cu?a me?nh gia? tiê?n nhâ?n biê?t cao gâ?p
10 lâ?n so v??i thê? hê? ma?y ???i cu? .....
-Hê? thô?ng Bo?ng ma?u 4D nhâ?n biê?t tr??c tiê?p t?? tiê?n ?ang ?ê?m , va? nhâ?n da?ng
ki?ch th???c hoa v?n chi?m cu?a tu?ng mê?nh gia? tiê?n mô?t ca?ch chi?nh xa?c tuyê?t ?ô?i
-Hê? thô?ng m??t ?ê?m l??n 36 c??p m??t thâ?n ?ê?m , 10 c??p bo?ng ma?u ha?ng chê? ?ê?m
nhâ?m , ?ê?m sai mê?nh gia? ....
-Ô? ch??a dung l???ng l??n , nâng câ?p phâ?n mê?m tr??c tiê?p qua ma?y ti?nh , ...
- Hoa?ng toa?n t?? ?ô?ng ?ê?m nhâ?n biê?t tiê?n plymer ?? chê? ?ô? auto
-Co? ch??c n?ng cô?ng tô?ng , cô?ng luy? kê? , cô?ng dô?n theo y? muô?n , hê? thô?ng la?m
ma?t công suâ?t cao hu?t ????c khi? ?ô?c ha?i cu?a tiê?n ba?o vê? ng???i s?? du?ng
-Tự động Kiểm tra tình trạng máy khi gặp sự cố , có cổng RS232 để kết nối mặt số kéo dài , và nâng cấp
chương trình kiểm giả mới
-Màng hiền hiễn thị kỷ thuật số từ 0-9999
THÔNG SỐ KỶ THUẬT
-Điện áp 220V-240V/AC
-Tầng Số : 50HZ -60HZ
-Kích Thước 563 X 318 x 238
-Trọng Lượng :8,8 kg
-Xuất Xứ : JAPAN nhập khẩu 100%
ƯU ĐIỂM : máy đếm tiền glory , với công nghệ tập đoàn japan hoàng toàn mới kiểm giả siêu chuẩn với hệ
thống mắt màu siêu chuẩn , cảm biến hồng ngoại thông minh giả chức năng báo nhầm , nén nhiều chức
năng trên cùng một phím , công nghệ tự động điều chỉnh thông số kỷ thuật hoàn toàn mới trên thị trường
hiện nay
-Chương trình cập nhật phần mểm kiểm giả mới khi có tiền giả mới lưu thông trên thị trường, do chuyên
gia tập đoàn lớn về phòng chống tiền giả hàng đầu interanasino

* Thiết Bị được bảo hành 18 Tháng , Bảo trì vĩnh viễn sau khi hết thời gian bảo hành , nhân viên kỷ thuất
tới tận nơi giao hành lắp đặt hướng dẫn sử tận nơi dụng miễn phí
CÓ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ CO,COQ NHÀ NHẬP KHẨU

*QUY? KHA?CH HA?NG L?U Y? ?Ê? TRA?NH HA?NG GIA? NÊN KIÊ?M TRA TRÊN MA?Y
CO? TEM CHÔ?NG GIA? CU?A HA?NG GLORY M??I ?U?NG SP CHI?NH HA?NG *
VUI LO?NG LIÊN HÊ? HOTLINE 0906.048.343 ?Ê? ????C T? VÂ?N THÊM - ho??c ???t ha?ng
tr??c tuyê?n ta?i website www.sieuthimaydemtienchinhhang.vn

Sản phẩm liên quan

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY GF-333A

-34% 5.800.000 đ

Giá: 3.800.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY-5300Plus ( SP nhập khẩu 2020)

-37% 15.000.000 đ

Giá: 9.500.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY GF-9988Plus ( SP CAO CẤP 2020)

-30% 14.000.000 đ

Giá: 9.800.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY -5200W NEW 2020

-20% 9.800.000 đ

Giá: 7.800.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 618W NEW 2020 JAPAN

-8% 9.500.000 đ

Giá: 8.700.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY BC 2800W

-8% 6.500.000 đ

Giá: 6.000.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY-2200A

Giá: 2.500.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY GALAXY-9999 NEW 2020

-17% 17.500.000 đ

Giá: 14.500.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 9900S

-31% 9.800.000 đ

Giá: 6.800.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 4800A

-2% 9.800.000 đ

Giá: 9.600.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY-2100

-11% 8.900.000 đ

Giá: 7.900.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GOLORY 700W

Giá: 58.000.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY-299A

Giá: 4.400.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 1800A

Giá: 5.100.000 đ
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