
CI-10
Sistema de reciclagem  
de cédulas compacto

A solução de reciclagem de cédulas compacta CI-10 elimina a necessidade dos funcionários 
manusearem o numerário no momento da venda. Quando integrado em seu sistema POS 
existente, o CI-10 automatiza com segurança o manuseio de numerário em posições de 
pagamento, diminuindo o risco de erros e perdas enquanto melhora a produtividade da  
equipe e o atendimento ao cliente.

REAL Brasil



CI-10B (reciclador de notas) CI-10C (reciclador de moedas)
Dimensões (L × P × A) 240 × 483 × 820 – 850mm 

9.4" × 19" × 32.3" – 33.5"
(altura pode ser ajustada)

240 × 483 × 820 – 850mm 
9.4" × 19" × 32.3" – 33.5"
(altura pode ser ajustada)

Peso 60 kg / 132lbs. 59 kg / 130lbs.
Funcionalidades Sinal LED “Siga-me”

Duas maneiras de depósito / 
dispesa
Notas soltas e interface do cassete 
porta de saída
Recuperação de erro
Unidade de extensão corrediça

Sinal LED “Siga-me”
Rejeito de objeto estranho
Coleta através da saída
Recuperação de erro
Unidade de extensão corrediça

Número de módulos 
recicladores

3 módulos recicladores 8 módulos recicladores
Combinação livre de configuração Combinação livre de configuração

Capacidade 100 notas / reciclagem 1 REAL 100 moedas 
0,5 REAL 100 moedas
0,25 REAL 100 moedas
0,1 REAL 180 moedas
0,05 REAL 200 moedas

Outras moedas 100 notas / reciclagem Contate-nos para mais 
informações

Capacidade adicional de 
armazenamento de moeda

330 moedas (opcional)

CI-10B (reciclador de notas) CI-10C (reciclador de moedas)
Capacidade de coleta Coleta selecionável

450 notas (SCC)
300 notas (IFC)

Capacidade total das  
notas/moedas

750 notas (SCC)
600 notas (IFC)

Depende da configuração  
do módulo reciclador

Depósito 
Capacidade de entrada: 
Velocidade de depósito:

 
30 notas
3 notas / seg

 
50 notas
5 notas / seg

Dispensa 
Capacidade de dispensa: 
Velocidade de dispensa:

 
10 notas
3 notas / seg

 
50 moedas
4 moedas / seg

Unidade de 
reconhecimento

Detecção de notas falsas
Detecção Fit/Unfit (opcional)

Detecção de falsificações

Moeda REAL
Moedas

REAL
Moedas

Terminal Incluso terminal PC
(Controle CI-10B, CI-10C)

Fonte de alimentação CA 100V–240V CA 100V–240V
Frequência nominal 50/60Hz 50/60Hz
Certificação CE, UL CE, UL

* SCC: Coleção de empilhamento do cassete, IFC: Cassete de interface. A capacidade de moedas é calculada com base 
na moeda R$0,10. O CI-10 foi premiado com o the “Red Dot Award: Product Design 2012”. As especificações estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio. Leia o manual de instruções com atenção para usar o equipamento corretamente. 
Todos os números, as capacidades e as velocidades mencionadas neste documento refletem os testes realizados pela 
GLORY LTD. Eles podem variar de acordo com as condições de uso e não são garantidos.

Soluções relacionadas...

Como parte de nossa solução CASHINFINITY™, o sistema de reciclagem de cédulas compacto CI-10 é pensado 
para uma fácil integração em balcões de pagamento e self-checkout.

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  

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 refl etidas 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 
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CI-SERVER

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

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

A nossa rede profi ssional de engenheiros e parceiros 
de serviços credenciados garante que seja alcançada 
a máxima disponibilidade e efi ciência para a 
tecnologia de gerenciamento de caixa. 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Análises de transação, conectividade, 
serviços consultivos, treinamento do 
usuário para gerenciamento completo 
de projetos.


