
 
GENEL ÖZELLİKLER 

Uzaktan takip sistemi ve mobil uygulaması mevcuttur. Bu uygulama sayesinde 

makinamızı uzaktan takip edebilirsiniz. 

Yazılımı gelişime açıktır her türlü eklenti yapılabilir. 

Darbeye duyarlıdır herhangi bir darbe esnasında mobil uygulamamız 

üzerinden bilgilendirme geçer. 

Raflarımızın kilit sistemi vardır 

herhangi bir darbede ürün düşürmez. 

Rafların bulunduğu bölmede makine 

dolumu sırasında yardımcı olma 

amaçlı masa mevcuttur. 

Makinamızın rafları geniştir. 66 farklı 

ürün almaktadır. 6 Raf 11 sıralıdır. 

Stereo Hoparlör çıkışı ve Mikrofon 

girişi ile sesli uyarı, konuşma veya 

sesli video çalabilme, engelliler için 

sesli komut ile çalışabilme özelliğimiz 

mevcuttur. 

Güvenlik için kamera sistemimiz 

vardır.(Opsiyon) 

LCD ve Çoklu Ekran desteği vardır. 

Ekran desteği ile ikinci ekranda video 

oynatılabilir. (Opsiyon) 

Makinamızda çift sıcaklık sensörü 

mevcuttur. 

Rafların arkasında bulunan pencere 

sistemi sayesinde her rafın soğukluğu 

ayarlanabilir. 

Makinamızda ürün sensörü ürünü algılamadığında satış yapmaz ve bu sayede para yutma gibi sorunlarla karşılaşılmaz. 

Makinamız bozuk para, kağıt para ve 

kredi kartı (opsiyon) ile tam uyumlu şekilde çalışmaktadır. 

• Makinamız internete bağlanabilir ve güncel yazılımları internetten 

indirebilirsiniz. 

• Günlük, aylık ve yıllık satışlarınızı menü üzerinden çok kolay bir biçimde 

görebilirsiniz ayrıca mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden de 

görebilirsiniz. 

• Menü üzerinden para tüplerindeki paraları, kasada ki paraları 

görüntüleyebilirsiniz. 

• Menü üzerinden en çok hangi ürünün satıldığını görüntüleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

ÖLÇÜLER 

• Yükseklik : 1860 mm 

• Genişlik : 1170 mm 

• Derinlik : 860 mm 

• Raf Derinliği : 520 mm 

• Ağırlık : 350 KG 

• Cam Ölçüsü : 767x1132x20 mm 

• Soğutucu : R-134a/370 gr 

ÖZELLİKLER  

• Uzatılmış kablosuz soketli yeni kilit sistemli raflar. 

• İstenilen dereceye göre ayarlanabilen kabin sıcaklığı. 

• CE sertifikalı 4mmDC+8AL+44.1 şeffaf lamex ısı yalıtımlı güçlendirilmiş ön 

cam. 

• Hırsızlığa karşı geliştirilmiş programlanabilir özel kilit sistemi 

• Ürünlerin boyutlarına göre ayarlanabilir spiraller ve 15mm arayla 

düzenlenebilir raf sistemi. 

• Yeni geliştirilmiş hassasiyet ayarlı, açıp kapanabilir dijital ürün sensörü ile 

kullanıcıya garantili alışveriş sağlanır. 

• Akıcı kristal 4 satırlı, buz mavi kendinden aydınlatmalı ekran. 

• Operatörün kolayca çıkarıp takabileceği temizlenebilir toz filtreli soğutucu 

ünitesi. 

• İç ve Dış kısmı statik boyalı çelik gövde. Ön panel ve iç cam çerçeve 

paslanmaz çelik. 

• İç aydınlatma Samsung SMD 20 Watt kullanılmış olup 50000 saat ömrü vardır. 


