
Kapacita mincí  0.5 € 1 € 2 €

Zásobník mincí Evolution 2,400 2,400 2,200

Cash box 1,600

Funkce
•  Připojení periferií přes ccTalk

• • Distribuce mincí nebo žetonů
(Bonusová funkce pro žetony)

•  Mince / žetony jsou vydávány automaticky 
nebo po stisknutí tlačítka 

• Nový 32bitový procesor s exportem na SD 
kartu Export účetních dat a import 
konfiguračních parametrů přes SD kartu

• Funkce klonování nastavení stroje

• Speciální kryt pro rozšíření zásobníku:
zabraňuje vypadávání mincí, pokud se stroj 
převrátí

• Vnitřní ovládací prvky zapnutí / vypnutí, 
aby se zabránilo neoprávněné manipulaci

• Otočné dveře pro usnadnění plnění 
zásobníku a manipulace při vyjímání 
schránky na bankovky 

• Otvory v plášti pro připevnění k jiným
strojům nebo na vnější struktury (jako 
např. sloupy)

• Široký výběr možností instalace: montáž 
na stěnu (se sadou Easy UP); uložení na 
pult; montáž na stěnu pomocí 3 kotevních 
šroubů v zadní části zařízení; volně stojící 
verze na stojanu (volitelné)

Technické specifikace  Měnička bez stojanu Měnička se stojanem
Rozměry (HxVxŠ) 257 x 473 x 353 mm 257 x 1,436 x 353 mm

Hmotnost 25 kg 38 kg

El.připojení 230 Vac - 50 Hz 230 Vac - 50 Hz

Spotřeba energie  60 W max 60 W max

Provozní teplota 3 °C ÷ 50 °C 3 °C ÷ 50 °C

Easy PRO se perfektně hodí do všech prostředí jako jsou: nákupní 
centra, tělocvičny, letiště, čerpací stanice, samoobslužné prádelny, 
kanceláře, bary a internetové kavárny

Nástroje
MultiConfig
Software pro konfiguraci měničky

Volitelné doplňky
• Dálkové ovládání BRAIN
• Souprava pro upgrade již 

nainstalovaných měniček
• Stojan po umístění na zem
• Montážní sada Easy UP
• Programovatelné zámky
• Ocelové ochranné petlice 

Nainstalované periferie
• Moderní prodloužená násypka
• Čtečka bankovek NV9 USB / NV10 

USB

Volitelné periferie
• Akceptor mincí RM5 HD

Easy PRO

Nejprodávanější univerzální měnička mincí
32bitový procesor poskytuje funkce, které jsou jinak přítomny pouze v měničkách mincí vyšších výkonových řad a 

cenových úrovní, jako je import / export konfiguračních parametrů, export účetních dat a užitečná funkce klonování 

nastavení stroje. Díky zesílenému uzavíracímu mechanismu je 

Easy PRO jednou z nejbezpečnějších měniček na trhu, pokud jde o krádeže a vloupání.

Atlantis Laundry Equipment s.r.o.  Dr.Martínka 1392/14A  700 30 Ostrava-Hrabůvka  
Tel.: +420 602 788 520      E-mail: sales@atlantislaundry.cz     www.atlantislaundry.cz




