MÁY ĐẾM TIỀN MASU 888
Mã sản phẩmMASU_888
Liên hệ

MÁY ??M TI?N MASU 888 ( new2021) Công ngh? ph?n m?m ki?m gi? thông minh
- Máy ??m ti?n ki?u dáng ??ng sang tr?ng ti?n l?i cho ng??i s? d?ng
- Quý khách hàng ??t mua tr?c tuy?n trên nút ??t hàng, ho?c g?i h? tr? t?
v?n mi?n phí 24/7 các nga?y trong tu?n Hotline : 028.22.688.288 -

0906048343
*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 MASU 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

MÁY ĐẾM TIỀN MASU 888

THÔNG S? K? THU?T
- Ma?y ?ê?m tiê?n masu 888, lo?i máy ?ê?m ti?n chuyên dùng trong ngân hàng, kho b?c các t?
ch?c tín d?ng, ??m s? ti?n l?n t? hàng ch?c t? tr? lên ph?n m?m ki?m gi? m?i nh?t 2021, khi kh?i
??ng ngu?n máy hi?n th? n?m s?n xu?t trên màn hình
- Máy ??m ti?n cao c?p có khung s??ng làm b?ng thép inox cao c?p c?ng cáp không r? sét
- Máy ??m s? d?ng 3 h? th?ng c?m bi?n m?t màu, và 18 LED tr?ng soi kích th??c hình chìm và
c?a s? trong, ch?t li?u g?y b?c m?t cách tuy?t ??i
- S? d?ng hai b? m?t ??m riêng bi?t ??m b?o ?? chính xác cao khi ??m s? l??ng ti?n l?n, có ??
chính xác cao so v?i th? h? máy ??m ti?n th? h? c?, có h? th?ng l?c b?i khí ??c h?i an toàn cho
ng??i s? d?ng
- S? d?ng 40 c?p led h?ng ngo?i tinh vi phát hi?n siêu gi? polymer m?t cách chính xác nh?t
- S? d?ng 7 c?p 14 led c?c tím k?t h?p v?i LDB nh?n bi?t m?nh giá gi?a phát hi?n nh? t? ti?n
siêu giã tinh vi hi?n ??i nh?t mà máy ??m ti?n thu?n tý không nh?n bi?t ???c ho?c nh?n bi?t
không tuy?t ??i
- Có c?ng USB R232 ?? nâng c?p ch??ng trình ph?n m?m m?i khi có ti?n gi? m?i phát hành
- H? th?ng m?t th?n, h?p siêu c?m bi?t h? th?ng ??u l?p ??t khép kín trong h?p ??m b?o an toàn
không b? b?i vào khi quá trình s? d?ng , t?ng tu?i th? cho máy ??m b?o không b? l? ....và tu?i
th? cao h?n g?p nhi?u l?n so v?i máy ??m ti?n thông th??ng ...
CH?C N?NG
- Có ch?c n?ng ??m t?ng ti?n, có ch?c n?ng tách t?i, chia m? theo ý mu?n

- Có ch?c n?ng c?ng d?n, t? ??ng ??m và xóa s?
- Hoàn toàn t? ??ng ??m và nh?n bi?t m?nh giá ti?n polymer t? m?nh giá l?n ??n m?nh giá nh?
và ng??c l?i
- Ph?n m?m m?i nh?t 2021
- Màn hình hi?n th? 3 m?t s?, và 1 m?t s? r?i l?n kéo dài, có c?c n?ng ??m ngo?i t?
- T?c ?? ??m 1220 t? / phút
- ?i?n ngu?n 220V/AC -50HZ
- Công su?t 60w
- Kích th??c máy: 375 x 315 x 275 mm
- Tr?ng L??ng : 8.5kg.
Xu?t x?: chính hãng
- B?o Hành 12 Tháng b?o trì v?nh vi?n
- TÍNH N?NG V??C TR?I MASU S888
1 nh?n bi?t m?nh giá, nh?n bi?t l?n lo?i
- MASU S-888 có 3 m?t màu s? d?ng 18 led tr?ng siêu sáng soi hình chìm d? dàng nh?n bi?t
???c m?nh giá ti?n và các m?nh giá l?n lo?i.
2 phát hi?n siêu gi? m?t chách chính xác nh? ?ã nói trên ma?y ?ê?m tiê?n masu 888 s? d?ng
ch??ng trình ph?n m?m m?i nh?t 2021, công ngh? nh?t b?n v?i thông s? k? thu?t ??c chu?n cao,
trang b? 40 c?p led h?ng ngo?i, và 2 b? m?t ??m ??t chu?n máy ??m ti?n phát hi?n ti?n gi? m?t
cách nhanh chóng chu?n
3. Chia m? (tách t?): V?i ch?c n?ng chia m? b?n không còn khó kh?n trong vi?c ??m ti?n v?i s?
l??ng l?n b?i vì b?n có th? cài ??t cho máy d?ng l?i ? s? ti?n mà mình mu?n v?i ch? ?? +100,
+10, +1…
4.??m t?ng ti?n có ki?m gi?

ma?y ?ê?m tiê?n masu 888
*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 MASU 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
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