VALS GELD DETECTIE

CT 332 SD

CT 332 SD VALS GELD DETECTOR
• controleert Euro en GBP en andere
valutacombinaties op aanvraagt
• automatische valutaherkenning
• update via computer of dmv SD kaart
• eenvoudige bediening
• multifunctioneel display toont:
- aantal en totaal van geaccepteerde
biljetten
- individuele waarde per biljet
• automatische standby na 30 seconden
• rapportagefunctie
• testsnelheid: ≤ 0.3 seconde per biljet
• biljetinvoer Euro in elke richting
• biljetuitvoer via voor- of achterkant
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• inclusief AC/DC adapter (220V-240V)
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• optionele accessoires
- oplaadbare batterij
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- updatekabel
- updatesoftware ( micro SD kaart)

Snel, makkelijk te updaten
en met automatische
valutaherkenning!
De CT 332 SD is klein, snel, controleert Eurobiljetten vierzijdig en
herkent automatisch de ingevoerde valuta: zelfs updaten gaat
via micro SD-kaart. Eenvoudiger kan niet!
Standaard is deze vals gelddetector met een tweede valuta
uitgerust en kan ook met de (optionele) oplaadbare batterij
draadloos gebruikt worden. Via het duidelijke LED-display kunnen
alle waarden en telresultaten afgelezen worden.
Vanzelfsprekend is de CT 332 SD ook succesvol getest en alles bij
elkaar opgeteld, is dit de meest ideale vals geld detector!

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• t e updaten voor nieuwe biljetten en andere valuta’s
•a
 utomatische valutaherkenning

- 12V adapter voor in de auto

SUCCESVOL GETEST !
Dit apparaat is succesvol getest. De
resultaten kunnen bekeken worden op de
ECB website.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• afmetingen: 155x137x82 (HxBxD in mm)
• gewicht: 0,7 kg
• voeding: 110-230V / <5W
• signalering: optisch en akoestisch
• certificaat: CE/TÜV/GS
• garantie: 24 maanden
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•v
 ierzijdige biljetinvoer
• rapportagefunctie
• z eer snel en accuraat
•o
 plaadbare batterij (optioneel)
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