SCAN COIN 8200
De nieuwe generatie biljettenwaardeteller & -sorteerder

Twee versies beschikbaar:
SC 8200 V (Waarde) en SC 8200 F (Fitness)
Extern scherm

www.scancoin.com

De SC 8200 biljettentel- en sorteermachine is de perfecte oplossing
voor het sorteren van biljetten op basis van zowel waarde als “ﬁtness”
(bankbiljetkwaliteit). De uiterst secure telresultaten maken de SC 8200
uitermate geschikt voor omgevingen met veeleisende geldverwerking. De
nieuwe generatie biljettenwaardeteller en -sorteerder die u kunt updaten
Banken, geldtelcentrales, wisselkantoren en supermarkten zijn continu
op zoek naar oplossingen die het tellen en sorteren van bankbiljetten
sneller en efficiënter maken. De opgelopen vertraging door de
identiﬁcatie van valse biljetten en blokkeringen door slechte kwaliteit
bankbiljetten is kostbaar en inefﬁciënt.

Wachtwoordbescherming
Alle autorisatieniveaus hebben zijn beveiligd met een wachtwoord. Dit
zorgt ervoor dat alleen de juist geautoriseerde mensen toegang hebben.

Modulair ontwerp
Met het gebruiksvriendelijke modulaire ontwerp is het vervangen
van onderdelen en dagelijkse onderhoud eenvoudig uit te voeren wat
resulteert in lage onderhoudskosten. De SC 8200 is snel een eenvoudig te
updaten via de USB poort. Voorbeelden van updates zijn aanpassingen
voor nieuwe biljetten, extra gebruikersopties en nieuwe software versies.

Klaar voor intensieve geldverwerking

ACCESSORIES

De SC 8200 is ontworpen om topprestaties te leveren in omgevingen
met veeleisende geldverwerking. Deze efﬁciënte machine met 2 pockets
maakt non-stop geldverwerking mogelijk. Biljetten van slechte kwaliteit
en vals geld worden in de tweede pocket uitgesorteerd zodat de telling
gewoon door kan gaan.

PRINTER
EXTERN SCHERM

OPTIES
MEERDERE VALUTA’S
SERIENUMMERREGISTRATIE

De SC8200 is uitgerust met een gebruiksvriendelijke Windows CE interface. Uitermate geschikt voor
intensief gebruik.

Eenvoudig te onderhouden.

Reservoir voor stof en USB poort aan de
achterkant.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Sorten op “ﬁtness” (kwaliteit)
Sorteren op kwaliteit wordt steeds belangrijker voor professionele
geldverwerkingsbedrijven en steeds meer klanten eisen de levering van
goede kwaliteit biljetten. De SC 8200 “Fitness” scheidt de biljetten conform
de gestelde voorwaarden van de gewenste kwaliteit van de biljetten.

Windows CE
De SC 8200 is een van de eerste biljettenwaardeteller en –sorteerder
die gebruik maakt van het Windows CE besturingssysteem. De
gebruiksvriendelijk interface zorgt voor ﬂexibiliteit en connectiviteit. U
kunt de SC 8200 eenvoudig updaten wat de levensduur van het product
nog verder verlengt.

Serienummerregistratie
Met de optionele serienummerdetectie leest de SC 8200 de serienummers
van bankbiljetten en verstuurd deze informatie naar een externe database.
Deze speciale optie is ideaal voor bedrijven die gebruik maken van een
serienummer database om zo valse of gestolen biljetten te identiﬁceren.

BREEDTE
DIEPTE
HOOGTE
GEWICHT
VOLTAGE
SNELHEID

314 mm / 12.36"
310 mm / 12.20"
288 mm / 11.34"
10 kg / 22 lbs
100-240 V / 60/50 Hz
1,200 biljetten/minuut tellen
1,000 biljetten/minuut waardetellen
800 biljetten/minuut ﬁtness (kwaliteit) OPTIONEEL
400 biljetten/minuut serienummer detectie OPTIONEEL
HOPPER CAPACITEIT
600 biljetten
STACKER CAPACITEIT
200 biljetten
REJECT STACKER CAPACITEIT 100 biljetten
BANKBILJET AFMETINGEN
breedte 50–87 mm (1.97–3.43")
lengte 100–180 mm (3.94–7.09")
MATERIAAL
papier en polymeer
TAAL
Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans,
optie voor meerdere talen
SENSOREN
UV, MG, IR, CIS, Ultrasonic
SCHERM
4.3” Touch screen TFT kleur LCD
INTERFACE
USB, LAN en seriële port
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Founded in 1966, SCAN COIN is one of today’s leading suppliers of cash processing equipment, system solutions and services.
Our worldwide customer base is served through a network of SCAN COIN companies and distribution partners covering some 120 countries.
SCAN COIN develops, manufactures and markets equipment and integrated solutions for handling banknotes and coins, and has become
a world leader in the automatic cash processing market.

