ARTIC - 272
מידע כללי:
מכונה אוטומטית למכירת שתייה קרה – פחיות ובקבוקים .המכונה בנויה מלוח פלדה בעובי  1.5מ"מ המקנה
למכונה חוזק ,עמידות ,בידוד תרמי וכן מצופה וצבועה כנגד חלודה .כמו כן מכילה המכונה חלקי מתכת
פנימיים החוסכים למפעיל בעיות תכופות הנובעות משבירת חלקים פנימיים.
נתונים טכניים:
•
•
•
•
•
•
•

יחידת קירור אקולוגית העומדת בסטנדרטים בינלאומיים ) . (R-134 A
עוצמת קירור נקבעת ע"י תרמוסטט מתכוונן.
תצוגת  4ספרות אלקטרונית להצגת המחיר ,קרדיט ,פונקציות תכנות
ושעון דיגיטלי.
לוח לחצני מוצרים ברור ומואר.
בדיקת תקלות עצמית קלה ופשוטה.
מערכת מסירת המוצר עם בקרה על יציאת הפחית/בקבוק ,ומתן כסף
בחזרה ללקוח במקרה של תקלה .
קופת כסף בעלת קיבולת גבוהה ומנגנון נעילה אופציונלי.
קיבולת:
 7לחצנים מקושרים ל  8תאי מוצרים
בקיבולת מרבית של עד  272פחיות.
אפשרות לבקבוקי  330מ"ל ו 1/2
ליטר.

מערכת התשלום:
• מתקן המטבעות הינו מהמתקדמים בעולם ובעל פונקציות
ייחודיות ל .JOFEMAR-המתקן מזהה את כל סוגי המטבעות
הקיימים בשוק )עד  15סוגי מטבעות( ומכיל עד  5מכלי עודף
להחזרת עודף מדויקת )סוגי המטבע -לפי דרישת הלקוח(,
כאשר כל חמשת מכלי העודף נטענים אוטומטית.
• המכונה מותאמת מראש לחיבור קורא שטרות המזווד עם
כספת פנימית.
• ניתן לשלב קורא כרטיסים חכמים.

אפשרויות הרחבה:
קווי או
אפשרות לחיבור מודם
סלולארי ) (GSMבכל מכונה  +תכנת
ניהול מלאי ותקלות מלאה ,אשר
מותקנת במרכז בקרה .תכנה זו
נתוני המכירות:
מאפשרת שליטה מוחלטת ברמות
• קריאת נתוני המכירה מתאפשרת על-גבי התצוגה של המכונה או
מלאי של מוצרים וכספים במכונה ,כל
על-ידי התחברות למחשב נישא ,מסופון או מדפסת באמצעות
סוגי התקלות ,עדכון המכונה מרחוק
מחבר  ,RS-232להורדת הנתונים מזיכרון המכונה .שליטה מוחלטת
)שינוי מחירים ,מיקומים ,פתרון תקלות
העסקת
זו בכספי המכונה ובכמויות המכירה המדויקות מאפשרת
ועוד( ,ניתוח המכירות לפי חתכים
עובדים בהפעלת המכונות ללא חשש.
)כגון :מכונה ,אזור ,מוצר ,סכומים
ועוד( כולל מצגות גרפיות.

מידות ומשקל :

רוחב – רוחב –725
משקל –  245ק"ג.
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טכנולוגיות למערכות תשלום בע"מ.

הרכב  ,11פתח-תקווה  .49277טל 03-9349101 :פקס.03-9341124 :
sales@lahav-pst.com www.lahav-pst.com

