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MÁY ??M TI?N MANIC BEGING-9900 ( new 2021) Công ngh? ph?n m?m ki?m gi? thông minh
MANIC
- Máy ??m ti?n kiê?u da?ng ma?y n??m sang tr?ng ti?n l?i cho ng??i s? d?ng
- Quý khách hàng đặt mua trực tuyến trên nút đặt hàng, hoặc gọi hổ trợ tư vắn miễn phí 24/7 các ngáy

trong tuần Hotline :028.22.688.288 - 0906048343
* để tránh hàng nháy hàng giả sp quý khách hàng kiểm tra sản phẩm có tem chống giả đúng hàng
chính hãng *

MÁY ĐẾM TIỀN MANIC BEGING 9900

TÍNH N?NG K? THU?T THI?T B?
- ??m các lo?i ti?n VN? và ngo?i t?.
- Có 2 ch?c n?ng ??m ?? khách hàng l?a ch?n khi s? d?ng (Auto) (Counter)
- Ki?m tra ti?n siêu gi? chính xác tuy?t ??i
- Nh?n bi?t và báo l?n lo?i ti?n không cùng m?nh giá.
- H? th?ng l?c b?i b?o v? ng??i s? d?ng không hít ph?i b?i ti?n ??c h?i.
- Ch?c n?ng phân bi?t ti?n gi? g?m 40 b? tia t? ngo?i tím, 42 b? tia h?ng ngo?i,
- Ch?c n?ng c?m bi?n màu s?c ?? phân bi?t ti?n khác lo?i chính xác nh?t và luôn ?n ??nh.
- Ch?c n?ng phân bi?t ti?n rách, ti?n nhi?m hóa ch?t g?m 32 b? h?ng ngo?i ?? ?o ?? dài t? ti?n.
- Ch?c c?ng d?n (Add)
- Ch?c n?ng t? hi?n th? l?i.
- C?m dây curoa kh?a siêu b?n.
- ?i?n áp 220VAC, 60Mhz
- Công su?t 1000 t?/1p
- Xu?t x?: chính hãng
Ph? ki?n kèm theo
- Dây ngu?n

- C? quét b?i
- B? ph? tùng xa cua
- H??ng d?n s? d?ng ti?ng vi?t
?u ?i?m c?a thi?t b?.
- Ki?m gi? và phân l?n lo?i ti?n tuy?t ??i chính xác. có s? ?n ??nh cao, h?n ch? b?t nh?m ti?n khi
máy có nhi?u b?i bám vào h? th?ng m?t phát hi?n.
- Là m?t trong nh?ng s?n ph?m t?t nh?t hi?n nay , ???c nhi?u ngân hàng tin dùng.
- S?n ph?m s?n xu?t theo công ngh? m? .H? th?ng ph?n m?m ???c c?p nh?t b?n quy?n b?i nhà
máy GENERAL ELECTRIC và là hãng máy duy nh?t có c? ch? ki?m tra b?ng t?.
Cam k?t h?u mãi sau khi bán hàng.
- B?o hành t?n n?i 18 tháng, b?o tr? máy v?nh vi?n.
- Giao ha?ng miê?n phi?, h???ng dâ?n s?? du?ng tâ?n ti?nh.
L?u ý :?? mua ?úng hàng chính hãng, Quý khách ki?m tra tem ch?ng gi? trên thân máy và v?
thùng tránh mua ph?i hàng gi?, hàng nhái, hàng kém ch?t l??ng. ho?c liên h? v? ??u s? hotline
: 02822688288 – 0906048343 ?? mua hàng.

MA?Y ?Ê?M TIÊ?N MANIC BEGING 9900
*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 MANIC M??I ?U?NG SP CHI?NH HA?NG *
VUI LO?NG LIÊN HÊ? HOTLINE 0906.048.343 ?Ê? ????C T? VÂ?N THÊM
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