
Atenda mais clientes, sem aumentar a equipe de operadores de caixa com o novo self-checkout 
S15. Com a opção de integrar módulos de pagamento CI-10, seus clientes poderão realizar 
transações em dinheiro, além de se beneficiar de uma solução mais rápida e eficiente. O S15 é 
totalmente personalizável e adaptável para se acomodar perfeitamente ao layout do seu 
estabelecimento.

Solução de Autoatendimento 
S15



Mais do que apenas hardware, um software compreensivo que oferece uma solução poderosa com garantia 
de entrega. O que você está esperando?

Dimensões (L × P × A)
(incluindo escala e
mesa de apoio)

1488 × 734 × 2104 mm

Peso 110 kg (escala: 35 kg, mesa lateral: 14 kg)
Fonte de alimentação 100-240VAC, 50Hz
Consumo atual 7A
Ambiente operacional 0°C a +40°C, 20 a 80% de umidade relativa, sem condensação
Ambiente de 
armazenamento

-20°C a +70°C, 5 a 90% de umidade relativa, sem condensação

Máx. Altitude de 
Operação

2000 m

Material Aço, alumínio, aço inoxidável, plástico
Proteção IP20, projetado para uso interno
Painel do PC Processador i3-4330TE, 2,4 GHz

SSD 128 GB
RAM 4 GB
Conectividade: 1 × porta COM (RJ45) com RI / 5V / 12V selecionável,
3 × USB 2.0, 2 × USB 3.0, 1 × Porta USB com alimentação de 24V,
1 × porta gaveta de dinheiro RJ11 (12V / 24V), 1 × porta LAN Gigabit RJ45,
2 × portas de vídeo
2 × alto-falante interno de 2W

Tela Monitor touch LCD:
15", 1024 × 768 pixels
Tipo de contraste. 1000:1
Tipo de brilho. 350 lêndeas
Toque capacitivo projetado

Scanner fixo Tipo: 2D
Resoluções Ópticas: 5 mil (Código 39), 5 mil (PDF417),
10 mil (Matriz de Dados), 10 mil (Código QR)

Scanner portátil Tipo: 2D
Resoluções Ópticas: 5 mil (Código 39), 6,6 mil (PDF417),
10 mil (Matriz de Dados), 10 mil (Código QR

Impressora Tecnologia: Impressão de linha térmica direta, preto/branco, 250mm/s
Resolução: 203 × 203 DPI ou 203 × 180 DPI
Máx. diâmetro do rolo de papel: 3,26" (83mm); 60gm < gramagem <140gm
Sensor de fim de rolo

Escala (opcional) 460 × 581 mm
80 kg máx, precisão 10 g

Gestão de caixa
(opcional)

GLORY FAMÍLIA CI-10

Semáforo Iluminação LED, com opção selecionável de cores diferentes
Mesa lateral (opcional) 460 × 560 mm

14 kg 
Certificações de 
segurança

EN60950-1

Certificações EMC, EMI EN62311, EN55022 classe A, EN52024, EN61000
CISPR 24 / EN 55024, CISPR 32 / EN 55032 classe A, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Leia atentamente o manual de instruções para garantir 
o uso correto do equipamento. Todos os valores, capacidades e velocidades citados neste folheto são testados pela 
GLORY LTD. Eles podem variar dependendo das condições de uso e não são garantidos.

Soluções relacionadas...
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CI-100

Processamento e 
armazenamento de dinheiro 
rápido e seguro no back offi ce.

Serviços Especializados

Análises de transação, conectividade, serviços
de consultoria, treinamento do usuário, até o
gerenciamento completo do projeto.

CI-10

Solução compacta para reciclagem de numerário, 
que permite o manuseio automatizado de notas e 
moedas nos pontos de venda.
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