CI-200
Sistema reciclador de notas

O reciclador de notas CI-200 reduz as tarefas e os riscos de seus processos de gestão
de numerário no Back Office. Automatiza os processos com numerário acelerando a
abertura e fechamento de caixa, bem como mudanças de turno. Reduz o risco de
encolhimento e melhora a produtividade da sua equipe.
REAL Brasil

Como parte da solução CASHINFINITY™, o CI-200 é um reciclador de notas e moedas de alta velocidade e grande
capacidade, com duas opções de configuração para atender às suas necessidades específicas.
Dimensões (L × P × A)
Peso
Funções
Operação
Número de módulos recicladores
Capacidade

Capacidade da bandeja dispensadora de moedas
Capacidade de coleta
Capacidade total de notas/moedas
Depósito
Distribuição
Unidade de reconhecimento
Moeda
Cofre
Outras funções
Tensão
Frequência nominal
Aprovação

Soluções relacionadas...

CI-200B (reciclador de notas)
420 × 1,046 × 1,181mm (Cofre UL 24 horas)
450 kg / 992 lbs (Cofre UL 24 horas); 650 kg / 1,433 lbs (CEN III)
Placa de LED “Follow me"
Display touch screen de 15" polegadas
8 módulos recicladores
Módulo reciclador de layout livre
1
Real Brasileiro
600 notas / Reciclar
2
Real Brasileiro
600 notas / Reciclar
5
Real Brasileiro
600 notas / Reciclar
10
Real Brasileiro
600 notas / Reciclar
20
Real Brasileiro
600 notas / Reciclar
50
Real Brasileiro
520 notas / Reciclar
100
Real Brasileiro
520 notas / Reciclar
–
2,000 notas
6,800 notas
Capacidade de entrada: 300 notas; Velocidade de saída: 7 notas/seg
Capacidade de saída: 150 notas; Velocidade de saída: 6 notas/seg
Detecção de cédula suspeita / Detecção de inadequação
Real Brasileiro
Cofre UL 24 horas, CEN III
Ilustração de recuperação de erros
AC100V – 240V
50/60Hz
CE

CI-100C (reciclador de moedas)
Sem monitor: 500 × 835 × 1,100mm; com monitor: 500 × 835 × 1,573mm
270 kg / 595 lbs
Placa de LED “Follow me"
Distribuição de moedas direto na gaveta do caixa manual; Rejeita objetos estranhos
Display touch screen de 15" polegadas
8 módulos recicladores
Módulo reciclador de layout livre
1
Real Brasileiro
1,000 moedas
0.5
Real Brasileiro
1,000 moedas
0.25
Real Brasileiro
1,000 moedas
0.1
Real Brasileiro
1,600 moedas
0.05
Real Brasileiro
1,800 moedas

600 moedas
3,000 moedas
Depende da configuração do módulo reciclador
Capacidade de entrada: 300 moedas; Velocidade de saída: 15 moedas/seg
3,000 moedas (Caixa de coleta); Velocidade de saída: 40 moedas/seg
Detecção de cédula suspeita
Real Brasileiro
–
Ilustração de recuperação de erros; PC de terminal incluso (controles CI-200B, CI-100C)
AC100V – 240V
50/60Hz
CE

*A capacidade de moedas é calculada em R$0.10. Específicações estão sujeitas á mudanças sem aviso prévio. Por favor leia o manual de instruções cuidadosamente para garantir
o uso correto do equipamento. Todas as configurações, capacidades e velocidades citadas nesse folheto foram testadas pela GLORY LTD. Elas podem variar dependendo das
condições de uso e não são garantidas.

CI-10

CI-SERVER

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

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

Software para gerenciamento
centralizado de numerário em
qualquer estabelecimento, desde
o front office ao back office.

A nossa rede profissional de engenheiros e parceiros
de serviços credenciados garante que seja alcançada
a máxima disponibilidade e eficiência para a
tecnologia de gerenciamento de caixa.

Glory, Av. Vereador José Diniz, 3720 11º andar, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04604-007
+ 55 11 50900120
info@br.glory-global.com
glory-global.com
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Glory Global Solutions faz parte da GLORY LTD. O presente documento pretende servir como guia de consulta geral. Devido a um contínuo desenvolvimento ao nível dos seus produtos e serviços, a Companhia recomenda aos seus clientes a consulta quanto às últimas
novidades e melhorias introduzidas nos seus equipamentos, as quais podem não estar reﬂetidas na presente edição. Apesar de todas as precauções terem sido tomadas na preparação deste documento, a Companhia e a editora não aceitam qualquer responsabilidade por
erros ou omissões, declinando qualquer responsabilidade por danos resultantes do uso desta informação. Este documento não é parte integrante de nenhum contrato ou licença que tenha sido expressamente acordada. Todas as capacidades e performance estão sujeitas
ao tamanho e à qualidade das notas/moedas, assim como ao processo utilizado. GLORY é uma marca registrada da GLORY LTD., no Japão, Estados Unidos da América e Europa. Todas as marcas comerciais são propriedade do grupo de empresas da GLORY Limited.
A representação gráﬁca da CASHINFINITY é a marca registrada da GLORY LTD. no Japão, Europa, Estados Unidos e outros países. © Glory Global Solutions (International) Limited 2017.

