MEI CASHFLOW™ series 7000

LCD Panel
Kijelzõ és intelligens menü

IRDA
Egyszerûen használható infravörös port

Az MEI CASHFLOW™series 7000 intelligens módon szabadítja
fel az automatákban levõ pénzt és növeli a nyereséget
A piac legnagyobb érmetároló kapacitásával és öt aktív tároló csövével az MEI
CASHFLOW™series 7000 szinte minden
helyzetben fölöslegessé teszi a pontos
összeg bedobását. Emellett az érmék
mozgásának nyomon követésével a
rendszer képes csökkenteni az
egyes címletek felhalmozódását, és a
lehetõségekhez mérten hatékonyabb
érmeelosztást kialakítani. A gép
az aktuálisnál hatékonyabb érmekonfigurációt is tud javasolni.

Hangradar (SONAR) technologia
Pontosan számon tartja a
betárolt érméket és a csövekben
tárolt érmék összértékét

Elfogadás és biztonság
Az MEI CASHFLOW™series 7000 piacvezetõ
pénzvizsgáló technológiát alkalmaz, amely
biztosítja az érvényes érmék maximális
elfogadását.

Érmemenedzselés
Akár az eredeti beállításokkal, akár egyedi
konfigurációban használja az MEI
CASHFLOW™series 7000-et, a gép
folyamatosan gondoskodik az ügyfelei
kiszolgálásáról és minimalizálja az
automatában lekötött pénzmennyiséget.

Megbízhatóság és javíthatóság
Az MEI CASHFLOW™series 7000 is az
MEI-tõl megszokott megbízhatóságot
nyújtja: a teljes hosszában hozzáférhetõ
érmepályának és a nagyméretû kijelzõ
egyértelmû diagnosztikai jelzéseinek
köszönhetõen minimális képzéssel
bármilyen probléma könnyen, a
helyszínen elhárítható.

www.meigroup.com

MEI CASHFLOW™ series 7000
Tulajdonságok és elõnyök

Mûszaki paraméterek
Interfészek
Modell

Támogatott
interfészek

MDB
periféria
interfész
elérhetõ

CASHFLOW™ 7900

MDB és Exec
vagy BDV

Igen

CASHFLOW™ 7400
(kijelzõ nélkül)

MDB vagy Exec

Nem

Egyszerû - gyakorlatilag nincs szükség
betanításra
Könnyen kezelhetõ, nagyméretû kijelzõ
Nincs szükség pontos váltópénzre
Instant Floating - kiadja a felesleges
érméket és jelzi, ha utántöltésre
van szükség
Az elérhetõ legnagyobb tároló kapacitás

Tápellátás
24VDC (BDV)
24VAC (Executive)
34VDC (MDB)

Öt, igény szerint állítható kifizetési
címlet

Kiegészítõk
Audit modul, infravörös vagy nyomtatóport
MDB perifériák

Vízálló és elakadás mentes konstrukció
Maximális megbízhatóság

Érmekészletek
Angol font, euró
További információk a holnapunkon: www.meigroup.com

Teljes, valós idejû ellenõrzés a tároló
csövek folyamatos figyelése révén

Támogatottság
Terméktámogatás a billentyûzeten és a kijelzõn keresztül
Kompatibilis a CASHFLOW™ Programming modullal

Intelligens diagnosztikai rendszer

Méretek
Ma: 371mm Sz: 138mm Mé: 80mm

Miért érdemes az MEI-t választania?
Az MEI 30 éve szolgálja az elárusító automaták üzemeltetõinek igényeit.
Ez alatt az idõ alatt a vállalat számos újítást és találmányt adott az
ágazatnak.

Az érmepálya teljes hosszában
hozzáférhetõ, az elakadás szerszám
nélkül megszüntethetõ
Teljesen rugalmas árszabás
20 elõre programozott kazetta

Az MEI az egyik legnagyobb elektronikus érmeváltókat, papírpénzfelismerõket, készpénz nélküli fizetési rendszereket és egyéb
automata tranzakciós rendszereket gyártó vállalat. Az MEI berendezései
hetente több mint egymilliárd tranzakciót hajtanak végre a világ 90
országában.
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Az MEI ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
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