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 AUTOMATICKÁ PLATEBNÍ STANICE GPM H

Všeobecná charakteristika
Bezobslužný platební automat GPM H na výbìr regulaèních poplatkù ve zdravotnických 
zaøízeních s jednoduchým intuitivním ovládáním, s pøehledným èelním panelem a informativním 
dotykovým displejem doplnìným dvìma tlaèítky. Pøijímá bankovky i mince, tiskne potvrzení o 
provedené platbì, vytváøí statistiky. Kvalitní zpracování a použité technologie zaruèují dlouhou 
životnost v  interiéru i exteriéru.

Použití
Zdravotnická zaøízení

Výhody
• Jednoduchý, pøehledný èelní panel
• Spolehlivost
• Dlouhá životnost
• Bezobslužnost
• Zabezpeèení pokladny 
• Intuitivní ovládání

Vlastnosti
• Grafický podsvícený dotykový displej 

s lokalizací  CZ,PL,EN,DE atd.)
• Možnost pøímé volby z menu
• Statistiky
• Osvìtlení èelního panelu
• Automatická bankovková a mincovní nebo jen 

mincovní pokladna
• Pøijímané mince až 12 hodnot jedné mìny
• Vrací 4 hodnoty mincí (tuby na max. 120 ks 

mincí)
• Pøijímané bankovky až 6 hodnot kapacita 300 

bankovek
• Pøizpùsobena k umístìní na stìnu
• Pøipraveno k pøechodu na Euro

(tøi jazyky 

Volitelné doplòky
• Hlasový výstup
• Hlasité dorozumívání
• Video interkom
• Nerezový podstavec
• Barva
• Topení

Technické údaje
Materiál ocelový plech tl. 2 mm, 

povrchová úprava 
zinkování, prášková barva 
RAL 2000

Rozmìry 1079x410x424 mm
Hmotnost 70 kg
Napájení 230V/6A
Pøíkon 70W
Pøíkon topení 600W
Provozní teplota +8 oC až +45 oC, -25oC až 

+45oC (s topením)
Tiskárna termální, papír šíøe 60 mm, 

gramáž termopapíru 80g/m
Displej  grafický podsvícený  

320x240 dotykový
Lokalizace CZ, EN, DE
Øízení mikroprocesorové
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Dotykový grafický displej

Miska na vracené mince
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