




 

 

 

คุณลกัษณะเคร่ืองนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ พร้อมตรวจสอบธนบัตรปลอมและต่างชนิดราคา 

 ยีห้่อ HITACHI รุ่น iH-110 

 

ลกัษณะเคร่ือง  :  ตั้งโตะ๊แบบ 2 ช่อง ชนิดแกะแหนบรัดธนบตัรออก 

จอภาพ   :  แสดงผลการนบัดว้ยตวัเลข LCD แบบระบบสัมผสัขนาด 4.3 น้ิว 

ความจุ (Hopper)  :  ธนบตัร 700 ฉบบัและสามารถใส่ต่อเน่ืองได ้

ความจุ )Stacker)  :  ธนบตัร 250 ฉบบั 

ความจุ (Reject)  :  ธนบตัร 100 ฉบบั 

ความเร็ว   :  เลือกได ้1300 ฉบบั/นาที 

จุดเด่น        :  1.    ความแม่นยาํในการนบัและตรวจจบัธนบตัรปลอมสูง ใชง้านง่าย 

2. สามารถตรวจสอบชนิดราคาและสามารถแสดงมูลค่าได้ 

3. มีสัญญาณและขอ้ความ เพื่อแจง้การผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน เช่น ธนบตัรติดกนั ธนบตัร 

ซอ้นกนั (Chains) หรือ ธนบตัรขาด หรือพบัคร่ึง (Half-Note) 

ความสามารถพิเศษ :  1.   สามารถตรวจสอบธนบตัรปลอมดว้ยระบบ UV (ระบบแสงสีม่วง), MG (ระบบ  

แม่เหล็ก), 2 CIS  )ระบบรูปภาพและสี(  

2. สามารถนบัและคดัชนิดของธนบตัรไดโ้ดยอตัโนมติั เช่น ธนบตัรต่างสกุลเงิน ,  

ธนบตัรต่างชนิดราคา (Denomination) ไดโ้ดยไม่ตอ้งกดปุ่มเลือกสกุล 

3. สามารถนบัและแสดงมูลค่ารวมของธนบตัรท่ีปะปนกนัไดอ้ยา่งแม่นยาํ (Mixed  

Currency Mode) และใหผ้ลสรุปของแต่ละชนิดราคา 

4. สามารถคดัธนบตัรกลบัหวั กลบัหนา้ ปะปนกนัมาได ้

ขนาด   :  300 x 320 x 315 มิลลิเมตร (กวา้ง x ยาว x สูง) 

นํ้าหนกั   :  13 กิโลกรัม  

แรงดนัไฟฟ้า  :  220 โวลต ์50-60 เฮิรตซ์  

อุปกรณ์เสริม (OPTION) :  1 .ผูใ้ช ้สามารถใชเ้คร่ืองได ้2 คน 

   : 2. สามารถอ่านหมายเลขบนธนบตัรได ้

ผูผ้ลิต                               :  ผลิตโดย HITACHI TERMINAL SOLUTIONS KOREA CO., LTD. จากประเทศเกาหลี 
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