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Picture may vary from actual product

A SKIDATA készpénzpénznélküli megoldása, a
gyors és biztonságos fizetésre. Csúcs technológiás,
kézpénzt nem igénylő fizetési módszereket tartalmaz
melyekkel ügyfele elégedett lesz – egyszerű, gyors
és biztonságos. Credit.Cash lehetővé teszi vállalata
modern megjelenését, és magas technológiai
fejletséget és alacsony fenntartási költségeket
eredményezni.

Credit.Cash – Ön mint benfentes
• Készpénznélküli fizetés
Az ügyfelei kényelmesen fizethetnek bankkártyával
– Nincs szükség bopnyolult készpénz kezelésre.
• Inteligens zárak
Modern megjelenést biztosít vállalkozásának, akár a
saját szineiben is.
• Biztonságos befektetés
Maximalizált bevételek, minimalizált kockázattal.

Az ön névjegykártyája

Lehetséges alkalmazása

• Megragadó megjelenés
Credit.Cash modern megjelenése megfelelően illeszkedik
a klasszikus rendszerek és a modern rendszerek
környezetébe is.
• Egyedi stílus
Külön megrendelésre a Credit.Casht az ön logójával és az
ön által választott színekben szállítjuk.

• Modern jegyértékesítés
Könnyen kezeli a Print@Home (otthonnyomtatott),
RFID, mágnescsíkos és vonalkódos technológiákat..
• Tervezett növekedés
Könnyen telepíthető kiegészítő megoldások és
modern-üzleti modell támogatása

Kiküszöbüölt kockázat

Készpénz nélküli fizetés

• Inteligens kulcs menedzsment
Üzemeltető, Szervíztechnikus ‘Webkulcs’ maximális
védelmet és legváltozatosabb jogosultsgi beállításokat engedi.
• Kifinomult technológia
A nemzetközileg jóváhagyott és tesztelt technológia
biztosítja, a magas színvonalat és megbízhatóságot.
• Nem igényel készpénz feltöltést.
Könnyen csökkenthető költségek, kissebb kockázat.

• A készpénz mentes fizetés gyors, egyszerű és biztonságos.
Nem szükséges készpénz kezelése – így a könyvelés még
egyszerűbbé válik!
• Költséghatékonyabb működést biztosít önnek.
Emelje vállalata színvonalát néhány Credit Cashel és
tegyen lehetővé ügyfeleinek mégtöbb fizetési módszert,
költséghatékonyan.
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Újdonságok

Opciók

Dizájn és Felépítés
• Kompakt, modern deizájn
• Alap készülék porfújt burkolat és dizájn
polikarbonátból készült elemek
• Kiegészítő rekeszek a kiegészítők számára, mint PIN pad,
bankkártya terminál és bizonylat nyomtató
• Analog intercom állomás, riasztó funkció, hívás gomb és 3
gombok
• Szünetmentes tápegység (biztosítja a megfelelő tranzakció
menedzsmentet áram kimaradás esetén is)
• Fűtés, hűtés és energia ellátás)
• Megközelítőleg 3000 bizonylat kiadására alkalmas.
• Irányító egység, teljes adattárolóval
Üzemelés
• TFT 14.5 cm (5.7'') színes kijelző, törés álló kijelző
• Ergonómikusan elhelyezett vezérlő gombok
felhasználói tájékoztató megvilágított piktogrammokkal
.
• Színes
• A felhasználó bármikor választhat nyelvet
• különösen könnyen használható

Dizájn és felépítés
• Kivilágított kiegészítők (beépített "Parkoló" jel,
hely az ön logójának vagy cégnevének)
• Talapzat (opcionálisan előlappal vagy nélküle)
• “Megemelt” Talapzat (opcionálisan előlappal vagy nélküle)
• Falra rögzíthető konzol
• Zár rendszer mechanikus és elektronikus zárral
(ez lhetővéteszi hozzáférési szintek kialakítását)
Kódoló/jegy kezelő
• Coder Unlimited (formátum független adathordozókat támogat
a választott modulok függvényében)
• Coder Basic (keresztirányú vonlkód olvasó és ellenőrző
lyukasztással)
• RFID Module (kulcskártyák írására és olvasására)
• RFID Module 13 MHz (érintés mentes kulcskártyákhoz)
• Otthon nyomtatott jegyek támogatása

Technikai Specifikáció
Méretek

340 mm x 1045 mm x 455 mm / 13.39" x 41.14" x 17.91" (Sz x M x ) – without pedestal

Magassága "Megemelt" Talapzattal

1769 mm / 69.65"

Energia ellátás

230 V AC / 50-60 Hz; 120 V AC / 60 Hz

Energia fogyasztás

600 W (hűtővel)

Működés közben tolerált

−25 °C to +50 °C (−13 °F to +122 °F) megközelítő

hőmérséklet

hőmérséklet; amíg nincs kitéve közvetlen napfénynek

Kiegészítők és kivilágítás

RAL 9007 (szürke aluminium)

Szines előlapi elemek és dekoráció

RAL 7043 (közlekedési szürke B)

színe
Előlap színe

RAL 9007 (aluminium szürke), RAL 7021 (sötét szürke)

Talapzat színe

RAL 7021 (sötét szürke)

Jegy kiadó

Pantone 114 U (sárga)

Támogatott adathordozók

SKIDATA vonalkód, mágnes csík, kulcs kártya ISO/ISO RFID
TK-/TKC-Unlimited (vonalkódos és mágnes csíkos jegy)
Basic/unlimited/ca13/advanced/venue kulcskártyák, keytix light, keywrist
light, VP-Card vonalkóddal

Tanusítványok/
Nyilatkozatok

CE, FCC, IC, CNRTLUS (csak 120 V változat), ADA (talapzattal kombinált APM
STD BASE eszköz kódja: 946010700), Ukr-Sepro

Védelmi szint az IEC 60529 szerint

IP 43, amennyiben biztonságos helyre került
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