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MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 9688 NEW 2020 CAO CẤP

MÁY ??M TI?N OUDIS-9688
- S?n ph?m máy ??m ti?n m?i nh?t ???c áp d?ng ch??ng trình ki?m gi? hoàn toàn m?i
- Máy ??m ti?n cao c?p, ki?u máy n?m, có ?ô ki?m gi? polymer chính xác nh?t trên th? tr??ng
hi?n nay
- T? ??ng ??m và t? ??ng xóa s? và có ch?c n?ng c?ng d?n ,tách ti?n theo ý mu?n
- Hoàng toàn t? ??ng ??m và nh?n bi?t m?nh giá polymer t? nh? ??n l?n và ng??c l?i
- ???c l?p h? th?ng qu?t hút b?i công su?t l?n n?m d??i ?áy máy ??m ti?n b?o v? ng??i dùng
không hít ph?i khí ??c h?i c?a ti?n
- Có ch?c n?ng ??m t?ng m?t cách chính xác nh?t, ???c s? d?ng 16 c?p m?t th?n soi và ki?m tra
t? tính c?a ti?n
- S? d?ng 3 m?t màu c?m bi?n nh?n bi?t m?nh giá c?c nhanh, l?c ???c ti?n kém ch?t l??ng khi
l?u thông th? tr??ng
- T? ??ng ki?m tra tình tr?ng ho?t ??ng c?a máy khi b?t ngu?n
- Có c?ng Rs 232 k?t n?i v?i c?ng máy tính chép ph?n m?m m?i khi ti?n gi? m?i phát hành
THÔNG S? K? THU?T
- ?i?n Áp : 220V/AC
- T?n S? : 50HZ ,/ 60W
- Tr?ng l??ng : 7.5kg
- Hàng nh?p kh?u 100%, b?o hành 12 tháng, b?o trì v?nh vi?n, l?p ??t t?n n?i
*QUY? KHA?CH HA?NG L?U Y? ?Ê? TRA?NH HA?NG GIA? NÊN KIÊ?M TRA TRÊN MA?Y
CO? TEM CHÔ?NG GIA? CU?A HA?NG OUDIS M??I ?U?NG SP CHI?NH HA?NG *

VUI LO?NG LIÊN HÊ? HOTLINE 0906.048.343 ?Ê? ????C T? VÂ?N THÊM - ho??c ???t ha?ng
tr??c tuyê?n ta?i, website www.sieuthimaydemtienchinhhang.vn

Sản phẩm liên quan

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 999

-24% 8.500.000 đ

Giá: 6.500.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS-2019A

-50% 5.800.000 đ

Giá: 2.900.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 9500A

-24% 8.500.000 đ

Giá: 6.500.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 8800S

Giá: 5.500.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 9900

Liên hệ
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