Myntdeponeringssystem
HESS CoinIn 315 & 325 myntdeponeringssystem
•
•
•
•

Liten golvyta krävs
Självrengörande
Modern design
Tillgänglighet dygnet runt

Hess CoinIn 325 inbyggd i väggen
med belyst ram

Tillgänglig dygnet runt (24/7).

•
•
•
•

Enkelt handhavande
Tyst drift
Stor deponeringskapacitet
Framtidssäkrad

Hess CoinIn 315 fristående golvmodell

Tillförlitlig myntsensor för
utsortering av utländska
och falska mynt samt andra
främmande föremål.

Separat låsta sektioner
mellan kontanter och servicedelen i maskinen.
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Myntdeponeringssystem
Hess CoinIn 315 & 325 myntdeponeringssystem – En ny generation!
Hess senaste generation deponeringsmaskiner är resultatet
av lång erfarenhet, expertis
och tysk högteknologi. Hess
CoinIn 315 och 325 är framtidsäkrade med lösningar för
kundens olika deponeringsbehov av myntinsättning.
Programvaran utvecklas ständigt efter kundens önskemål.

Tillgänglighet dygnet runt
Hess CoinIn 315/325 är en arbetshäst
för bankens kunder 24 timmar per
dag, 7 dagar i veckan.
Hess patenterade TopCoin
teknologi med marknadens mest
avancerade myntsensor säkerställer
identifikationen av myntets äkthet.
Alla falska- och utländska mynt
eller främmande föremål t ex
nycklar mm sorteras snabbt bort i
returfacket utan driftstörningar.

Stor deponeringskapacitet
med hög säkerhet
En stor deponeringskapacitet
försäkrar kunden och banken en
hög diskretion och säkerhet på
insatta mynt. Alla mynten räknas
och hamnar i sex stålbehållare
alternativt plastsäckar som är
viktmässigt anpassade för CIT
väktarna.

Olika insättningsalternativ
Hess CoinIn 315 & 325 är låst tills
kunden identifierar sig med sitt

kontonummer och/eller bankkort.
Möjlighet finns att ta ut en avgift
antingen procentuellt- eller fast
av kunden. Det går även att ha
maskinen öppen för andra bankers
kunder utan insättning på konto.
Då måste kunden lösa in sitt
deponeringskvitto i kassan. Med
ångerfunktionen (tillval) finns det
möjlighet för kunden att ångra sin
insättning och få mynten i retur.

Mycket tyst drift
Både kunder och anställda
uppskattar den tysta driften vilket
möjliggör en central placering i
banken om så önskas.

Modern design på en liten yta

och Hess Coinin 325 töms på
baksidan. Båda modellerna har ett
låst slutet system från övriga delar
av maskinen.

Teknisk data:
Hess CoinIn 315 & 325		
Upp till 1200 mynt/min			
Max. 120 kg mynt 			
Mått: 500 mm x 1528 mm x 790 mm
(W x H x D)
Vikt: 195 kg
Vikt: 220 kg (Hess CoinIn 325)

Oavsett om ni väljer en fristående
golvmodell – Hess CoinIn 315 eller
en inbyggd – Hess CoinIn 325 så
krävs en minimal golvyta på cirka
0.4 m2. Som tillval finns belyst
inbyggnadsram i metall. Varje Hess
myntinsättare går att få i bankens
egna färger (tillval).

Enkel avstämning och
tömning
Avstämning av insättningar görs
enkelt från personalens arbetsplats
alternativt vid maskinen. Som tillval
kan Hess CoinIn 325 utrustas med
extra skärm och tangentbord för
tillgång till maskinen på baksidan.
Alla operatörs- och väktarmenyer
är på svenska.
Hess CoinIn 315 töms på framsidan
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