
Τέσσερις Νέες εκδόσεις Unocode



Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

Με την αυτοματοποίηση και την απλοποίηση 

ολόκληρης της διαδικασίας αντιγραφής του κλειδιού, 

η νέα σειρά μηχανών του Silca UNOCODE F Series, 

βελτιώνει την ταχύτητα και την ποιότητα 

αντιγραφής στο μέγιστο βαθμό.



F400 F600 F900 F800

Αντιγραφή με άμεσο κωδικό

Αντιγραφή με έμμεσο κωδικό

Αντιγραφή από το πρωτότυπο κλειδί 
(Αναγνώστης-κάμερα)

Αντιγραφή με αποκωδικοποίηση 
(Αναγνώστης-κάμερα) 

Συσκευή χάραξης

Αυτόματος ηλεκτρικός τροφοδότης
(feeder)

Standard

Προαιρετικά

Μη διαθέσιμο

Δυνατότητες ανα μηχανή



Unocode F900

 Πιο αθόρυβη 
από την Unocode

 Επαγγελματική οθόνη αφής 

 Εύχρηστος αυτόματος 
τροφοδότης

Πιο ασφαλής και εύκολη στη χρήση

 Συνδεσιμότητα

Αναγνώστης-κάμερα

 Ενσωματωμένο και πλήρως αυτόματο 
engraving



Unocode F800

 Επαγγελματική οθόνη αφής 

Πιο ασφαλής και εύκολη 
στη χρήση

 Πιο αθόρυβη 
από την Unocode

 Ενσωματωμένο και πλήρως αυτόματο 
engraving

 Συνδεσιμότητα Εύχρηστος 
αυτόματος 
τροφοδότης



Unocode F600

 Επαγγελματική οθόνη αφής 

Πιο ασφαλής και εύκολη 
στη χρήση

 Ενσωματωμένο και πλήρως αυτόματο  
engraving

Αναγνώστης-κάμερα

 Πιο αθόρυβη 
από την Unocode



Unocode F400

 Επαγγελματική οθόνη αφής 

Πιο ασφαλής και εύκολη 
στη χρήση

Αναγνώστης-κάμερα

 Πιο αθόρυβη 
από την Unocode

 Συνδεσιμότητα



 Ανάγνωση, κοπή, χάραξη, τροφοδοσία και συλλογή σε ΜΙΑ λειτουργία.

 Αυτόματος ηλεκτρικός τροφοδότης χωρίς την ανάγκη χρήσης συμπιεστή

 Ενσωματωμένος αναγνώστης-κάμερα ( pat.pen.)

 Ενσωματωμένη χάραξη κλειδιών διπλής όψης ( pat.pen.) 

 Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο προστατευτικού καλύμματος ( pat.pen.) 

 Ενισχυμένη συνδεσιμότητα με 4x USB ports, WiFi, ETH ,HDMI 

 Ενσωματωμένη οθόνη αφής 10 ιντσών για χρήση stand alone

 Νέο περιβάλλον λογισμικού (SKP Pro as SW manager )

 Πιο αθόρυβη και πιο ακριβής κοπή χάρη στο νέο σχεδιασμό και το νέο κοπτικό

 Πλήρως προστατευμένος-καλυμμένος χώρος εργασιών

Κύρια Χαρακτηριστικά 



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ; 

Επισκεφτείτε το επίσημο website αποκλειστικά για 
UNOCODE F SERIES: https://www.unocodefseries.com/

ή
Ρωτήστε μας τηλεφωνικά στο 210 82 34 009 και ηλεκτρονικά

στο email offers@sotiropoulosfs.gr

Δευτέρα έως Παρασκευή 9πμ-5μμ

https://www.unocodefseries.com/

