
 

 
 

 



LAUREL е разработил най-добрите и съвършени машини. 

 

Високо технологични валуто броячни машини от 

серията J-700 

 

 

 

 
 

Серията LAUREL J-700 валуто броячни машини притежават изключителни 

характеристики на много добра цена. Широкият избор на модели позволява на 

нашите клиенти да изберат правилния модел, който е най-подходящ за техните 

нужди. 

Избирането на правилния модел с правилните спесификации е пътят към ценово 

ефективна обработка на пари в брой. 

 
Компактен размер 

Серията J-700 са достатъчно малки, за да се пренасят и ползват, където пожелаете. 

 
 

 

 

 



Надеждна детекция за автентичност 

Серията J-700 са оборудвани с високо технологични детекции, които са резултат от 
повече от 60 годишния опит на LAUREL в обработката на пари в брой. 

 
Отлично подбрани компоненти за висока издръжливост 

Серията J-700 са съставени от стабилни части и могат да издържат високо натоварване. 

 
Лесно опериране с машината 

Лесно достъпните машини са проектирани за лесна и лека работа и потребителят  може 
да се обучи за кратко време. Извършването на промяна на различните настройки е също 
така изключително лесно. 

 
Лесна поддръжка 

Опростеният дизайн и структура на машините позволява лесна поддръжка за 
запазването на отлична работа за дълъг период от време. 
 

Разнообразни детекции 

 

UV: Ултра виолет 
MG: Магнитна детекция 
AMG: Усъвършенствана магнитна детекция 

ICD: Интелигентна детекция на код 
IR: Инфрачервена детекция 

SC: Проверка на различни размери 
 

Разнообразни функции 
 
Функция броене по стойност 

За показване на броячния резултат по стойност. Пачка от банкноти със смесени 
деноминации могат да се броят по стойност. 
 

 
 

DDC (Функция за проверка на различни деноминации) 

Тази функция ще открие всички деноминации без значение от състоянието на 
банкнотите. 

 
CSD 

J-720 открива банкноти, чиито размер или цветове се различават от Евро банкнотите. 
 
CS 

Функцията за избор на валута автоматично избира най-подходящото ниво на  CF 
детекция за всяка валута. 

 
Сервизна поддръжка 

Световната мрежа на оторизираните дистрибутори на „LAUREL” ви осигурява високо 

комепетентна подкрепа и сервиз. 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 



 
 
*1 Функциите варират в зависимост от модела. 
 
Информацията съдържаща се в тази брошура може да бъде променяна без предварително уведомление. 
 
 

 
 

 
 

 

Модел J-700 J-710A J-720 J-730A J-750II J-760II J-778 J-790 
серия 

J-795 J-798 J-799V 

Размери 
   (H x W x D) 

190 x 282 x 233 mm 

Тегло Прибл. 7 kg 

Волтаж 100 - 240 V ~ 

Обхват 
размер 

банкнота 

Макс. 100 X 185 mm 

Мин. 50 X 100 mm 

Обхват плътност 
банкнота 

0.08 ~ 0.15 mm 

Капацитет 
питател 

Макс. 500 банкноти 

Капацитет 
магазин 

Макс. 200 банкноти 

Скорости броене 
(банкноти/ 
минута.) 

1200 850/ 1250 / 1500 

Функция 10-
бутона 

           

UV Детекция            

MG Детекция            

AMG Детекция            

ICD Детекция            

IR Детекция            

SC (Дължина)            

SC (Ширина)            

Функция броене по 
стойност 

           

DDC            

CSD            

CS Функция        **1 
*1  

   

Клиентски 
дисплей 

           

RS-232C            

 


