
Pro Cash Drawer

المزايا:

نفس السعة و مساحة أقل.

• تصميم أنيق
• يغطي نطاًقا جغرافًيا كبيًرا

• المتانة وفترة الخدمة الطويلة
• ميزات أمان فريدة

• آلية متطورة للثبات والسالسة عند االستخدام
• فتح الدرج بضغطة إصبع

• مقصورة لتخزين الكابالت في ا�على
متين لتقليل الضوضاء ABS مشابك معدنية مصنوعة من الفوالذ المقوى مع غطاء •

• مناسب لماكينات النقدية ذات خرج 9 فولت/12 فولت/24 فولت

المزايا:

كجم 10
قوة التحمل

واجهات
مفتوحة

إمكانية ضبط
رسائل تذكير ا�مان

ثالثة أوضاع
تأمين للقفل

1,000,000+
عمليات



Pro Cash Drawer

المواصفات الفنية

من البالستيك والمعدن
صندوق أمان

ثالث طرق القفل والحماية
(إلكترونًيا، ويدوًيا، وإيقاف تام)

القفل

100 مللي ثانية - 300 مللي ثانية
عرض نبضة آلية الفتح وا�غالق

خانات متعددة ل»وراق النقدية
�وراق النقد الكبيرة

ثالثة خانات للعمالت المعدنية

خانات حفظ النقود

من البالستيك والمعدن
مشبك النقود

من التيار الزائد 3A آلية حماية
تعمل عند حدوث دائرة قصر كهربائي

في الصمام الكهرومغناطيسي
حماية من الجهد الزائد لنبضة ا²دخال
الحماية من انتهاء مهلة نبضة ا²دخال

تكيف ذاتي مع جهد الدخل في نطاق 28-9 فولت
الحماية من الكهرباء االستاتيكية عند

التالمس 8 كيلو فولت/من خالل الهواء 15 كيلو فولت
إيقاف التشغيل تلقائًيا عند ارتفاع درجة الحرارة

حماية آلية الفتح وا�غالق

مفتاح الكتشاف الحالة
عرض الحالة

يتحمل حتى 10 كجم
محمل معدني

مقصورة خلفية مزودة بغطاء
مقصورة لتخزين الكابالت

عملية مليون عن تقل ال
فترة الخدمة

درجة حرارة ورطوبة العمل:
إلى 85% 0 إلى 45 درجة مئوية، 30%

درجة حرارة و رطوبة التخزين:
إلى 90% 20- إلى 60 درجة مئوية، 10%

بيئة العمل

RJ12 ،6P4C، بطول 0.8 متر
كابل

فولت إلى التيار المستمر 9
فولت، 1 أمبير 24

جهد آلية الفتح وا�غالق

ديسيبل أقل من 50
الضوضاء

2.3 كجم
الوزن

عرض 317 مم × طول 332 مم × ارتفاع 72 مم
ا�بعاد

92 0011 422
support@geidea.netgeidea.net

اتصل أو أرسل رسالة عبر البريد
إلكتروني لمعرفة المزيد




