
Soldi 120

UV detector

The model Soldi 120 checks the UV features of banknotes fast and easily. The high-perform-

ance 9 watt UV lamp of the model Soldi 120 makes UV features of banknotes and documents 

visible. 

Technical Data Soldi 120

Counterfeit detection UV features

Power consumption 1 x 9 watts

Options UV lamp

Measurements (l x w x h in mm) 80 x 180 x 80

Weight in kg 0,28

Short facts:

• Checks UV features

• Checks the chemical composition

• Checks UV & white light features

• Automatic detector for Euro banknotes

• Clear and immediate testing results

• Compact and ideal for the POS

• With update function & rechargeable battery 

http://www.multisystems.gr


Soldi 185

Soldi 185

UV, white light and magnetic detector 

The banknote detector Soldi 185 checks, using a 9 watt UV and a 0,1 

watt LED white light lamp, the UV and the white light features of bank-

notes. In addition to the fluorescent and white light lamp, the Soldi 185 

has a magnetic sensor, which checks the magnetic features found in 

banknotes. 

Short facts: 

• Checks UV, white light and magnetic features 

Technical data Soldi 185

We support retail

Functions Soldi 185

Counterfeit detection UV, white light and magnetic features (e.g., metal thread)

Power consumption UV: 9 watts. LED white light: 0,1 watt

Options UV lamp

Measurements (l x w x h in mm) 185 x 95 x 110

Weight in kg 0,5

To check the security thread, please rub 

banknote against magnet sensor.
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Συνεργαζόμενοι οίκοι

 

Η multisystems διανέμει και υποστηρίζει τεχνικά, προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευής σε 

Barcode scanners, εκτυπωτές ετικετών, φορητά τερματικά, λύσεις πλαστικών καρτών τύπου πιστωτικής 

καθώς και συστήματα λιανικής πώλησης όπως συστήματα Point of sale, ταμειακές μηχανές και 

φορολογικούς μηχανισμούς. 

Στις εγκαταστάσεις μας στο Αιγάλεω λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό εργαστήριο με άρτια 

καταρτισμένους μηχανικούς που μπορούν να δώσουν λύσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες 

μηχανογραφικές προκλήσεις του χώρου της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της λιανικής. 

Σας εξυπηρετούμε έναν – έναν προσωπικά προσφέροντας σας τον προσωπικό σας τεχνικό σύμβουλο ο 

οποίος γνωρίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας ενώ σας εξυπηρετεί σε όλη την 

πορεία της συνεργασίας σας μαζί μας ή εξέλιξης του έργου σας. Είμαστε δίπλα σας να σας 

συμβουλέψουμε να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό μέσα από μια ευρύτατη γκάμα 12.000 προϊόντων 

τεχνολογίας για όλες τις ανάγκες από τα πιο επώνυμα εργοστάσια της παγκόσμιας αγοράς. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας έχουμε διαχωρίσει τα εμπορικά και τα τεχνικά μας τμήματα σε 6 

διακριτές ενότητες τις οποίες μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί προκειμένου να σας 

εξυπηρετούμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Για οτιδήποτε χρειαστείτε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε 

μαζί μας στο 211 780 1000, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. 

Η multisystems διαθέτει και υποστηρίζει 
 

 
 

Barcode scanners 
 
Ενσύρματα | Ασύρματα | 2D Imagers | Bluetooth IOS / Android | Λιανικής  

 

Εκτυπωτές ετικετών & αναλώσιμα 
 
Επιτραπέζιοι | Βιομηχανικοί | Έγχρωμοι | Ετικέτες | Μελανοταινίες 
 

 

 

Φορητά τερματικά 
 
Φορητά τερματικά | Βιομηχανικά Tablets | Τερματικά αυτοκινήτου / Κλαρκ   

 
 

 

Συστήματα λιανικής πώλησης Point of sale 
 
Συστήματα POS  |  Touchscreen οθόνες  |  Θερμικοί εκτυπωτές 

 
 

 

Λύσεις πλαστικών καρτών 
 
Εκτυπωτές πλαστικών καρτών  |  Αναλώσιμα  |  Πλαστικές κάρτες PVC 

 
 

 

Φορολογικά προϊόντα 
 
Ταμειακές μηχανές  |  Φορολογικοί μηχανισμοί  |  Φορολογικοί εκτυπωτές 
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