Easy9 touch
Näyttävä myyntiautomaatti Easy9 on täydellinen laite
myymään mitä erilaisimpia tuotteita. Tuotteet tulevat
90cm korkeudelle maasta jolloin ne on helppo poimia
kumartumatta.
Easy 9 on varustettu hissillä joka noutaa tuotteet hellävaraisesti hyllyiltä eri
kerroksista kääntämättä tai kaatamatta tuotteita. Tuotteet voidaan asetella
myyntihyllyille kokonsa mukaan ja patentoitu kuljetinjärjestelmä siirtää
tuotteet hellävaraisesti hissiin ilman spiraaleja.
Easy9 automaatissa on 9 myyntiriviä kerroksessa ja kerroksia voi olla
maksimissaan 8. Easy9 on 22"HD näyttö 1920x1080 pixelillä. Näytöllä ovat
kaikki tuotteet (menu) yksittäiset tuotekuvaukset sekä videot tuotteista.

Mahdollisuus käyttää noutoautomaattina.

REAALIAIKAISTA DATAA.
Magex pilvipalvelu tarjoaa reaaliaikaista tietoa sekä tuoreet päivitykset. Voit seurata laitettasi esim
tabletilla, puhelimella tai tietokoneella. Palvelu mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon jokaisesta myyntitapahtumasta, varaston tilasta, vaihtokolikkojen ja seteleiden määrästä sekä useista muista toiminnoista. Ja mikä tärkeintä, se valvoo koneen lämpötilaa.
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+1 moduuli

+2 moduulia

Easy9 on laajennettavissa orjamoduuleilla joissa on 9 myyntiriviä kerroksessa. Mahdollista yhdistää jopa 4 moduulia!
450 Kg (6 kerrosta sekä kylmäkone)
350 Kg (orjamoduuli)
1-8
9
High luminosity LED (30 W)
240V/50Hz | 110V/60Hz
2/4°C
700 W

1992mm

Paino
Paino
Kerrosten määrä
Myyntirivejä / kerros
Valaistus
Jännite
Sisälämpötila
Sähkönkulutus
(kylmälaite päällä)

1421mm

922mm

922mm

MAGEX KULJETINJÄRJESTELMÄ

UUSI LIUKUPANEELI SUOJAAMAAN VARASTOA

Easy tarjoaa loistavan mahdollisuuden myydä mitä erilaisimpia tuotteita.
Tämä uniikki kuljetinjärjestelmä voidaan helposti ja nopeasti muokata
tuotteen koon mukaan. Kullakin myyntirivillä on myös muokattavat
väliseinät erottelemaan samalla rivillä olevat tuotteet toisistaan. Tämä
mahdollistaa erikokoisten tuotteiden myynnin. Easyssä on myös itsediagnosointijärjestelmä, joka tarkastaa myyntirivin tilan ennen maksun
suorittamista.

Yksinkertainen ja tehokas järjestelmä: liukuva suojapaneeli
sulkee myyntirivin kun tuotteen noutoluukku aukenee asiakkaalle.
Liukupaneeli voi olla avoinna silloin, kun laite ei nouda tuotteita,
jotta asiakkaat voivat nähdä kaikki laitteen sisällä olevat tuotteet;
paneeli voidaan myös ohjelmoida sulkeutumaan esim. jos asiakas
on alaikäinen eikä tuotteen myynti ole sallittua.

TEKNISET TIEDOT

LISÄVARUSTEET

• Suojattu tuotteen noutoluukku
• Särkymätön lasiovi
• Konsolitila erikseen avattavissa
• 22” Monitori 1920x1080 pixelin resoluutiolla
• Teollisuustietokone neljällä ytimellä.
• Järjestelmä on asennettu SSD 32Gb levylle.
• LED valaistus
• Hyllyjen modulaarinen kokoonpano korkeuden,
syvyyden ja tuotteiden lukumäärän mukaan.
• Eristetyt konsolin lukot
• Itsediagnosointijärjestelmä
• Sähköinen multi-control ohjaus
• Datan hallinta ja tuotteiden tilastointi järjestelmä.
• Lämpötilan hallinta

• Setelinlukija
• Setelinlukija vaihtajalla.
• Kolikonlukija vaihtajalla.
• Kolikonlukija vaihtajalla
usealla kolikkosäiliöllä
• Kortin ja setelinlukija
• Lexan® protective lisäsuoja lasioveen
• LCD näyttö
• Hissi
• Jäähdytinyksikkö (jääkaappi)
• Vaihtelevan painon hallintajärjestelmä
• Kamera
• Tuotteiden lisääminen viivakoodilla
• Graaﬁnen muokattavuus
• RFID kanta-asiakasjärjestelmä
• Takaovi täyttöä varten
• Teräksinen suojakatto (suojaa roiskevedeltä)
• Mahdollisuus toimia myös noutopisteenä
esim. nettiostoksille

VAKIOVÄRIT
Valkoinen RAL 9016
Musta RAL 9005
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