
Reciclagem de moedas
Moeda Euro (€)
Capacidade de aceitação granel, até 50 moedas misturadas.
Aceita moedas de 1 cêntimo até 2 euros.
Capacidade total
2 €: 120 unid.
1 €: 150 unid.
0,50 €: 135 unid.
0,20 €: 190 unid.
0,10 €: 245 unid.
0,05 €: 245 unid.
0,02 €: 310 unid.
0,01 €: 390 unid.
Velocidade de validação 3,5 moedas / segundo.
Velocidade ao retornar a mudança até 30 moedas / segundo
Reciclagem de notas
Entrada de notas uma por uma.
Validação de 5 euros a 500 €
Capacidade total 3 Unidades de reciclagem de 47 notas cada. Unidade de não reciclagem até 500 notas de 5 € a 500 €
(só cobrança).
Velocidade de validação 1 nota / segundo.
Velocidade para retornar a mudança 1 nota / segundo.
Módulo de notas flip-top
Módulo de moeda removível
Tipo de ligação USB / RS232.
Alimentação 240v CA 50-60Hz.
Fácil integração com seu software de faturação
POS 1500 para Windows.
POS 1500X para todos os S.O.

Cashlogy modelo: 1500 EU

Opções:

www.jp-balancas.com
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