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Nový currenza c 2 mincovník činí váš prodejní automat bezpečnějším a výnosnějším – a vaše zákazníky
spokojenější.

Spolehlivost
 Nová měřítka provádějí vracen í mincí prostřednictvím jedinečného

optického senzorového systému
 Technologie ‘eclipse pin’ zvyšuje znatelně životnost
 Provozní teplotní oblast od -25° do +80°C zaručuje spolehlivý provoz na všech

umístěních automatů nezávisle na vlivech počas tí
 Nejnovější měřící technika NRI s patentovaným novým senzorovým systémem

40 měření mincovních parametrů
 Jednoduchý provoz prostřednictvím četných zobrazovacích opcí

Flexibilita
 Různé opce obslužného povrchu splňují individuelní požadavky
 6–tubový kazetový systém s následujícími přednostmi:

> Příjem a vracení všech na světě se nalézajících mincí
> Přídavná maximální kapacita pro doplňování nízkohodnotových mincí
> Velký výběr vypláceních možností

 Delší intervaly plnění prostřednictvím zabezpečovací konfigurace

Hospodárnost
 Rychlé vyplácení až 6 mincí za vteřinu
 c 2 optimizer pečuje o optimální nastavení vyplácecí konfigurace

a stavů plnění
 airport posílá přes dálkový přenos dat v reálném

času prodejní data a data automatu

Inovace
 Obslužné prvky – displej a klávesnice – ve 3 verzích: modrá, zelená a bílá
 6- nebo 8-členný třídící systém, možné jsou 2 hopery pro výplatu 8 druhů mincí
 Příjem a vyplácení všech na světě se nalezajících m incí
 Ochrana uvnitř uložených elektronických částí před vodou
 Multifrekvenční měřící technika NRI  s novým měřením povrchu
 3 nezávislé motory pro současné vyplácení až 3 mincí
 Maximální rychlost vyplácení až 6 mincí za vteřinu
 Tubová kazeta s dlouhou životností, vyměnitelná také v plném stavu
 Rychlé čištění snadno přístupné třídící oblasti
 SIM-Karta pro nekomplikované a rychlé aktualizace programu a měn
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