
CI-10X para o front office 
Sistema compacto de reciclagem de dinheiro

Com um design renovado, melhorando ainda mais a operabilidade para funcionários e clientes, 
a solução de reciclagem de dinheiro CI-10X elimina a necessidade de funcionários lidarem com 
dinheiro no ponto de venda. A automatização do manuseio de dinheiro minimiza o risco de erros  
e fraudes, ao mesmo tempo em que melhora a produtividade da equipe e o atendimento ao cliente.  
O CI-10X também pode otimizar o estoque de dinheiro dentro do dispositivo.

REAL Brasil



CI-10BX (reciclador de notas) CI-10CX (reciclador de moedas)
Dimensões  
(L × P × A)

240 × 485 × 750 – 760mm 
(9.4" × 19.0" × 29.5"– 29.9") 
com unidade de extensão deslizante e 
espaçador M  
240 × 485 × 820 - 860 mm 
(9.4" × 19.0" × 32.3" – 33.9")
com unidade de extensão deslizante e 
espaçador L 
240 × 485 × 870 – 960 mm  
(9.4" × 19.0" × 34.3" – 37.8")
A altura pode ser ajustada

240 × 485 × 750 – 760 mm 
(9.4" × 19.0" × 29.5"– 29.9") 
com unidade de extensão deslizante e 
espaçador M  
240 × 485 × 820 - 860 mm 
(9.4" × 19.0" × 32.3" – 33.9")
com unidade de extensão deslizante e 
espaçador L 
240 × 485 × 870 – 960 mm  
(9.4" × 19.0" × 34.3" – 37.8")
A altura pode ser ajustada

Peso 58.2 kg / 128 lbs
com espaçador M 
64.9 kg / 143 lbs
com espaçador L 
67.4 kg / 148 lbs
Tipo de cassete de coleta

49.1 kg / 108 lbs
com espaçador M 
55.8 kg / 123 lbs
com espaçador L 
58.3 kg / 128 lbs
Tipo de cassete de coleta

Funções Conexões eficientes com seus parceiros
Orientação dinâmica por LED "siga-me" para depósitos e saques
Interface de criptografia para segurança de dados aprimorada
Suporta cassete de interface com soluções de back office
Unidade de extensão deslizante ajustável / unidade de extensão deslizante baixa
Animação de recuperação de erro para fácil entendimento
A exposição do dinheiro é reduzida com o 
cassete de coleta
Função de alinhamento de notas na entrada, 
para evitar erros de alimentação
Coleta eficiente com saco de segurança

Recarga automática de moedas para 
reduzir o tempo/custo de reabastecimento
Otimize as coletas com cassetes de 
recarga automática

Outras moedas Para obter informações sobre sua moeda,
entre em contato com o escritório local da GLORY

Unidade de 
reconhecimento

Detecção de falsificação
<Opcional> Fit / Unfit detecção

Detecção de falsificação

CI-10BX (reciclador de notas) CI-10CX (reciclador de moedas)
Número de módulos de 
reciclagem  

4 módulos de reciclagem 8 módulos de reciclagem

Capacidade 100 notas / reciclagem1 Entre em contato com o gerente de produto local 
para maiores informações

Capacidade da caixa 
de transbordamento de 
moedas

– 1,800 moedas2

Capacidade do cassete de 
recarga automática

– 1,000 moedas2

Capacidade de coleta 300 notas1 (cassete de interface) 
450 – 360 notas1 (cassete de coleta) 
450 – 320 notas1 (saco de segurança)

–

Capacidade total de notas/
moedas

700 notas¹ (cassete de interface) 
850 – 760 notas¹ (cassete de coleta) 
850 – 720 notas1 (saco de segurança)

Dependente da configuração do módulo de 
reciclagem

Depósito  
Capacidade de entrada: 30 notas1 
Velocidade de entrada de dinheiro:  
3 notas / seg1

 
Capacidade de entrada: 50 moedas2 
Velocidade de entrada de dinheiro:  
5 moedas / seg2

Dispensação  
Capacidade de saída: 10 notas1 
Velocidade de saída: 3 notas / seg1

 
Capacidade de saída: 50 moedas2 
Velocidade de saída: 4 moedas / seg2

Terminal FCC incluído (Controles CI-10BX, CI-10CX)
Unidade de extensão deslizante: 
O FCC deve estar localizado dentro da unidade de extensão de slides do CI-10BX.
Unidade de extensão de deslizamento baixa: 
O FCC deve estar localizado fora da unidade de extensão deslizante baixa do CI-10BX.

Faixa de tensão de 
alimentação

AC 100V - 240V (50/60 Hz) AC 100V - 240V (50/60 Hz)

Consumo atual 3.4A ~ 1.2 A 3.2A ~ 2.2 A
Aprovação CE, UL CE, UL

1Depende da qualidade das notas. As capacidades são apenas para referência e não são garantidas.  
2A capacidade das moedas é calculada com 10 centavos de EURO.  
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.  
Elas podem variar dependendo das condições de uso e não são garantidas.Soluções relacionadas...

Como parte da solução CASHINFINITY™, o sistema compacto de reciclagem de dinheiro CI-10X é facilmente integrado 
a caixas e soluções de autoatendimento.
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CI-SERVERX

Gestão centralizada de 
numerário em toda a loja 
no front e back offi ce.

Serviços Especializados

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

Glory, Alameda Santos, 2300 – 11° andar – Cerqueira César, São Paulo, SP 01418-200, BR
 + 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 ao tamanho e à qualidade das notas/moedas, assim como ao processo utilizado. GLORY, CASHINFINITY e suas representações gráfi cas associadas são marcas comerciais ou registradas da GLORY LTD. Grupo de empresas na UE, nos EUA e em outros países. 
© Glory Global Solutions (International) Limited 2022.

CI-100

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


