
Pit PRO
Nasza wartość

Doskonale zaprojektowany 
do użytku zewnętrznego
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Opcjonalne urządzenia peryferyjne

• Wrzutnik monet RM5 HD

• Mechanizm wydawania reszty Currenza C2 ( jako alternatywa RM5 HD)

• Czytnik banknotów NV9 USB

• Cube Hopper z nadstawką

• System bezgotówkowy EuroKey Next

• POS

• Termiczna drukarka rachunków

Zainstalowane urządzenia peryferyjne

• Czujnik zbliżeniowy

• Odporny na akty wandalizmu 5” monitor dotykowy

• Przewodnik głosowy

Dane techniczne Wolnostojący Wbudowany
Wymiary (Dł.xWys.xSzer.) 394 x 1,508 x 283 mm 388 x 688 x 182.3 mm

Waga 52 Kg 17 Kg

Zasilanie 24 Vac ±10% 24 Vac ±10%

Zużycie energii 25 W 25 W

Temperatura pracy
-15 °C - 50 °C 
wilgotność 10% ÷ 90% bez kondensacji

-15 °C - 50 °C 
wilgotność 10% ÷ 90% bez kondensacji

Pojemność 0.5 € 1 € 2 €

Cube Hopper z nadstawką 700 700 500

Funkcje
• Zaprojektowany aby sprostać każdej potrzebie: jedyny system 

do aktywacji jednostki myjącej, zakupu żetonów i doładowania 
kluczy lub kart

• Przyjazny dla użytkownika 5” ekran dotykowy
• Przewodnik głosowy
• Możliwość płatności monetami, banknotami, kartą lub kartą/

kluczem dzięki zainstalowanemu systemowi bezgotówkowemu
• Możliwość doładowania kluczy i kart
• Szybka wymiana banknotów na monety i/lub monet na żetony
• Możliwość przypisania różnych cen w zależności od sposobu 

płatności: definiowanie cen dla płatności gotówkowej 

• Wydruk rachunku po zakończeniu transakcji lub w przypadku błędu
• Możliwość zdalnego połączenia z maszyną w celu aktualizacji lub 

konfiguracji
• Automatyczny komunikat mailowy o usterce
• Automatyczny mail z informacjami księgowymi
• Drzwi na 10-ryglowy zamek
• Wybór montażu – wolnostojący lub w zabudowie ściennej
• Budowa odporna na czynniki zewnętrzne
• Pulpit MaxiBIO do obsługi myjni

Wysoka klasa obsługi
Zaprojektowany do użytku zewnętrznego, obsługuje do 8 różnych programów mycia, rozmienia pieniądze lub żetony 
oraz doładowuje klucze i karty. Nowa wytrzymała konstrukcja chroni przed pyłem, wodą oraz rozpylonymi detergentami. 
Solidna i zwarta budowa z przednimi drzwiami umożliwia każdy rodzaj montażu – wolnostojący lub wbudowany.
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