MÁY ĐẾM TIỀN MODUL-2618
Mã sản phẩmmodul-2618
Giá: 5.800.000 đ
Giá công ty: 6.800.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN MODUL 2618

MA?Y ?Ê?M TIÊ?N MODUL-2618
- Máy ??m ti?n b?ng t?i dài ki?u dáng máy n?m, ??m ???c t?t c? các lo?i ti?n polymer và cottong
- Nh?n bi?t và báo l?n lo?i ti?n không cùng m?nh giá , m?t s? hi?n th? l?n hai m?t tr??c hai m?t
sau
- H? th?ng l?c b?i l?n, hút ???c khí ??c h?i b?o v? ng??i s? d?ng không hít ph?i khí ??c h?i c?a
ti?n
- Máy ??m ti?n modul-2618 s? d?ng m?t b? c?m ?ng h?ng ngo?i ki?m gi? siêu chu?n
- T?c ?? x? lý t?ng g?p nhi?u l?n l?n so v?i th? h? ??i máy c?, H? th?ng màu s?t h?ng ngo?i siêu
chu?n
- Ph?n m?m nâng c?p c?p nh?t liên t?c gi?m t?i ?a chi phí thay th? thi?t b? m?i
- Nhân bi?t tình trang c?a máy khi ho?t ??ng
- Có ch?c n?ng ??m t?t c? vé s? và ti?n ngo?i t? ? ch? ?? thông th??ng
- Có c?ng R232 k?t n?i v?i máy tính ?? bi?t rõ thông tin t? ti?n v?a ??m, k?t h?p c?ng ch? R232
chuy?n t?i ph?n m?m v? máy
- Ph?n m?m nâng c?p dung l??ng ? c?ng l?n 256MB có th? c?p nh?t liên t?c ch??ng trình ki?m
gi? m?i ho?c ti?n l?u thông trên th? tr??ng
- Ph?n c? c?ng cáp, không cong veo, không bay r?i ti?n ...
THÔNG S? K? THU?T
- ?i?n Ngu?n : 220V/AC
- T?n S? : 50HZ 60w
- Tr?ng L??ng : 8,7kg
- Hàng Nh?p kh?u 100%
?U ?I?M: máy ??m ti?n MODUL v?i ph?n m?m thông minh, ?ông c? c?ng c?p ???c nhi?u ngân
hàng, ??n v? tin dùng ch??ng trình c?p nh?t liên t?c b? chuyên gia t?p ?oàn phòng ch?ng ki?m
gi? hàng ??u trung qu?c MODUL nâng c?p ph?n m?m mi?n phí khi có ti?n gi? phát hành trên th?
tr??ng

Sản phẩm liên quan

MÁY ĐẾM TIỀN MODUL 0618

Giá: 4.150.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN MODUL 1618W

Giá: 4.400.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN MODUL 5688

Giá: 5.500.000 đ
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