Hartowane szkło 6mm (1/4’’)
(identyczne z maszynami typu pinball)

Wyświetlacz wyników i kredytów

43 punkty LED
wliczając 18 przycisków

Podświetlenie LED

Diody RGB LED
Gotowy na podpięcie
dwóch bileciarek

Obudowa i nogi
malowane proszkowo

Podświetlony osłony
naróżników

King of boxers

Catch The Light to nowa gra zaprojektowana dla dzieci i

Amusement machines
producer, boxer, kicker,
speed&reflex, family
entertainment center,
discos, pubs, passive
income, striptease, best

dorosłych, w której trzeba się wykazać reflexem i
szybkością. Gracze mają za zadanie naciskać przyciski,
króre się podświetlą. Gracz z wyższym wynikiem
wygrywa.

Diody RGB w osłonach narożników
oraz do okoła maszynny.
Szyba hartowana 6mm.
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Ogólne

Wymagania elektryczne

Pamięć

•Producent: Kriss-Sport
•Rodzaj gry: miernik szybkości/
reflexu
•Gwarancja: 1 rok
•Certyfikaty: CE, RoHS

•Zasilanie: 90V-240V
•Średni pobór prądu: 30W
•Częstotliwość prądu: 50Hz-60Hz

•Karta SD
•Aktualizacje oprogramowania
dostępne przez kartę SD

Waluty

Gra

•Maszyna działa ze wszystkimi
rodzajami banknotów, monet i

•Gra na szybkość i refleks
•Wynik pokazywany na
wyświetlaczu LED
•Gra domyślnie trwa 60 sekund

Waga i wymiary użytkowe
•Szerokość: 127cm / 50’’
•Głębokość: 79cm / 31’’
•Wysokość: 87cm / 34’’
•Waga: 79kg / 173lbs

Waga i wymiary
transportowe w kartonie
•Szerokość: 128cm / 50’’
•Głębokość: 80cm / 32’’
•Wysokość kartonu: 43cm / 17’’
•Wysokość kartonu na palecie:
58cm / 23’’
•Waga z paletą: 94kg / 208lbs

Waga i wymiary
transportowe w drewnianej
skrzyni
•Szerokość: 134cm / 53’’
•Głębokość: 84cm / 33’’
•Wysokość skrzyni: 48cm / 19’’
•Box on palette height: 63cm / 25’’
•Waga w skrzyni: 124kg / 274lbs
•Waga skrzyni na palecie:
136kg / 300lbs

żetonów.
•Możliwość instalacji akceptora
banknotów i akceptora monet.

Wyposażenie opcjonalne
•Dwie bileciarki.
•Akceptor SMS.
•Drukarka biletów.

Obudowa i szyba
•Obudowa: stal malowana
proszkowo
•Szyba: szkło hartowane, 6 mm / 1⁄4

Ustawienia programowe
•Ustawienia kredytów.
•Czas trwania podświetlenia
przycisku.
•Ilość podświetlonych przycisków
jednocześnie.
•Tryb free-play.
•Ustawienia bileciarki.
•Przywracanie ustawień
fabrycznych.

inch grubości.

Pozostałe funkcje
Wyświetlacze
•Segmentowy: czerwono-niebieski
wyświetlacz wyniku, kredytów oraz
rekordu, 64 punkty świetlne.
•Wyświetlacze czasu: 24 LED.

Audio
•Dwa głośniki 5,5’’
•Zintegrowany wzmacniacz

•Programowy licznik pieniędzy, gier
i wydanych biletów.
•Piękna grafika z podświetleniem w
technologi LED.
•Diody RGB w osłonach rogów oraz
do okoła maszyny.

