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უახლესი ტექნოლოგიების, ცოდნისა და საუკეთესო 
სპეციალისტების გამოცდილების გამოყენებითა და 
ინდუსტრიის შესანიშნავი ცოდნით, ჩვენ შეგვიძლია 
გავამართლოთ ყველაზე მოთხოვნადი მოლოდინები და 
ვუზრუნველყოთ თანამედროვე, დახვეწილი და უნიკალური 
პროდუქტი. 

თითოეული წარმოდგენილი აპარატი სრულად წარმოებულია 
პოლონეთში მდებარე ჩვენს ქარხანაში.

Bee-Fee Group-ის მრავალმხრივი და ექსტენსიური მუშაობა 
კომპანიას წამყვანი პოლონელი და ევროპელი დეველოპერის, 
თამაშის პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატების 
მწარმოებლის პოზიციას უნარჩუნებს. 

Bee-Fee Group-ში ვიცით, რომ სწორი მიდგომით ყველა მიზანი 
მიღწევადია. 



VIP
ტექნიკური მახასიათებლები

ორი დიდი 49 ინჩიანი მონიტორი 

მულტი-თაჩ 27 ინჩიანი მონიტორი 

ღილაკების დაფა 6 ღილაკით 

ორი EVO ჰოპერი

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბვუფერი) ხმოვანი სისტემა 

ინტეგრირებული, მაღალი ხარისხის ტყავის 
სავარძელი START (დაწყების) ღილაკითა და 
ელექტრო-მექანიკურად რეგულირებადი

ზომები & წონა

სიგანე: 1185 მმ

სიღრმე: 1830 მმ

სიგრძე: 2599 მმ

წონა: 200 კგ

VIP
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EMPIRE
ტექნიკური მახასიათებლები

მულტი-თაჩ 27 ინჩიანი მონიტორი

2 x 27 ინჩიანი ნაწრთობი მინის მონიტორები 

ორი EVO ჰოფერი

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბვუფერი) ხმოვანი სისტემა

ზომები & წონა

სიგანე: 660 მმ

სიღრმე: 600 მმ

სიგრძე: 2200 მმ

წონა: 140 კგ

Empire 27”
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EMPIRE
ტექნიკური მახასიათებლები

მულტი-თაჩ 32 ინჩიანი მონიტორი 

2 x 32 ინჩიანი მონიტორები ნაწრთობი მინით 

ორი EVO ჰოპერი

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპიურის მიმღები

NRI G13 coin acceptor

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბვუფერი) ხმოვანი სისტემა

ზომები & წონა

სიგანე: 760 მმ

სიღრმე: 580 მმ

სიგრძე: 2280 მმ

წონა: 150 კგ

Empire 32”
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PRINCE
ტექნიკური მახასიათებლები

27 ინჩიანი მულტი-თაჩ მონიტორი 

27 ინჩიანი მონიტორი ნაწრთობი მინით 

ორი EVO ჰოპერი

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპიურის მიმღები

NRI G13 coin acceptor

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბვუფერი) ხმოვანი სისტემა

ზომები & წონა

სიგანე: 660 მმ

სიღრმე: 600 მმ

სიგრძე: 1700 მმ

წონა: 120 კგ

Prince 27”04



PRINCE
ტექნიკური მახასიათებლები

32 ინჩიანი მულტი-თაჩ მონიტორი 

32 ინჩიანი მონიტორი ნაწრთობი მინით 

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპიურის მიმღები

NRI G13 coin acceptor

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბვუფერი) ხმოვანი სისტემა

ზომები & წონა

სიგანე: 760 მმ

სიღრმე: 580 მმ

სიგრძე: 1820 მმ

წონა: 130 კგ

Prince 32”
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ES PREMIUM XL

ტექნიკური მახასიათებლები

2 x 42 ინჩიანი IPS მოღუნული მონიტორებით (სენსორული ძირით)

UBA 10SS2 ან სხვა კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები (არასავალდებულო)

2 EVO ჰოპერი (არასავალდებულო) 

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის დაფა

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი 

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო)

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)

RGB LED განათება

ზომები & წონა

სიგანე: 720 მმ

სიღრმე: 770 მმ

სიგრძე: 2790 მმ

წონა: 260 კგ

ES Premium XL
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ES PREMIUM

ტექნიკური მახასიათებლები

42 ინჩიანი IPS მოღუნული თაჩ-მონიტორი 

Big Topper 21,5 ინჩიანი მონიტორით 

UBA 10SS2 ან სხვა კუპიურის მიმღები 

NRI G13 მონეტის მიმღები (არასავალდებულო) 

2 EVO ჰოპერი (არასავალდებულო) 

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის დაფა

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი 

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო)

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)

RGB LED განათება

ზომები & წონა

სიგანე: 720 მმ

სიღრმე: 770 მმ

სიგრძე: 2270 მმ

წონა: 220 კგ

ES Premium
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ES3
ტექნიკური მახასიათებლები

3x 22 ინჩიანი IPS მონიტორები (სენსორული ძირით)

UBA 10SS2 ან სხვა კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები 

EVO ჰოპრი

11 მართვის ღილაკი

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი 

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო)

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)

ზომები & წონა

სიგანე 610 მმ

სიღრმე: 490 მმ

სიგრძე: 2040 მმ

წონა: 110 კგ

ES 3
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ESJ
ტექნიკური მახასიათებლები

2x 19 ინჩიანი მონიტორები (სენსორული ძირით)

UBA 10SS2 ან სხვა კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

EVO ჰოპერი (არასავალდებულო)

11 მართვის ღილაკი

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი 

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)

ზომები & წონა

სიგანე: 580 მმ

სიღრმე: 540 მმ

სიგრძე: 1890 მმ

წონა: 120 კგ

ESJ
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ESN
ტექნიკური მახასიათებლები

2x 19 ინჩიანი მონიტორები (სენსორული ძირით)

UBA 10SS2 ან სხვა კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

11 მართვის ღილაკი

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი 

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)

ზომები & წონა

სიგანე: 550 მმ

სიღრმე: 520 მმ

სიგრძე: 1890 მმ

წონა: 125 კგ

ESN
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TERMINAL 1
ტექნიკური მახასიათებლები

2x 19 ინჩიანი მონიტორი (ELO სენსორულ ეკრანთან ერთად)

კუპიურის მიმღები UBA 10 lub MEI

მონეტის მიმღები NRI G13

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი

ლაზერი QR კოდის მკითხველი

EP 800/EP802 ან Custom-პრინტერი

ჩაშენებული UPS

ზომები & წონა

სიგანე: 540 მმ

სიღრმე: 500 მმ

სიგრძე: 1820 მმ

წონა: 105 კგ

Terminal 1
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TERMINAL 2
ტექნიკური მახასიათებლები

2x 21.5 ინჩიანი მონიტორი (ქვედა - სენსორული ეკრანი) 

კუპიურის მიმღები Vega 100

მონეტის მიმღები NRI G13

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი 

ლაზერი QR კოდის მკითხველი 

EP 800/EP802 ან Custom-პრინტერი

ჩაშენებული UPS

ზომები & წონა

სიგანე: 670 მმ

სიღრმე: 500 მმ

სიგრძე: 1800 მმ

წონა: 88 კგ

Terminal 2
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TERMINAL 3
ტექნიკური მახასიათებლები

32 ინჩიანი IPS მონიტორი (სენსორით) 

JCM Vega ან სხვა კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი

სკანერი / კამერა

პრინტერი 

ჩაშენებული UPS

ზომები & წონა

სიგანე: 540 მმ

სიღრმე: 190 მმ

სიგრძე: 940 მმ

წონა: 50 კგ

Terminal 3
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TERMINAL 4
ტექნიკური მახასიათებლები

2x 24 ინჩიანი IPS სენსორული მონიტორები

JCM Vega 100 მიმღები

NRI G13 კუპიურის მიმღები

ჭკვიანი ბარათის წამკითხველი

სკანერი / კამერა

პრინტერი EP 800

ჩაშენებული UPS

ზომები & წონა

სიგანე: 605 მმ

სიღრმე: 400 მმ

სიგრძე: 1750 მმ

წონა: 70 კგ

Terminal 4
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DTM
ტექნიკური მახასიათებლები

მონიტორი მყარი სენსორული პანელით 

2 JCM Vega ექცეპტორები

Fujitsu F53 დისპენსერი

ჭკვიანი ბარათის წამკითხველი

სკანერი

პრინტერი

LCD ეკრანი მომსახურების გასაწევად 

თანამედროვე GSM 

ჩაშენებული UPS

ზომები & წონა

სიგანე: 610 მმ

სიღრმე: 680 მმ

სიგრძე: 1400 მმ

წონა: 300 კგ

DTM
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POS
ტექნიკური მახასიათებლები

2 მონიტორი

სენსორული პანელი ოპერატორისთვის

კომუტაციური პანელი

ჭკვიანი ბარათის წამკითხველი

NRI G13 მონეტის მიმღები

შტრიხკოდის სკანერი

პლანშეტური A4 სკანერი

კამერა QR კოდის სკანირებისთვის 

პრინტერი

ჩაშენებული UPS

ზომები & წონა

სიგანე: 615 მმ

სიღრმე: 420 მმ

სიმაღლე: 1505 მმ

წონა: 50 კგ

POS
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