
RBG-208i
Reciclador de notas

Se o seu objetivo é transformar suas agências ou simplesmente melhorar a eficiência para 
maior rentabilidade, o RBG-208i apoiará sua estratégia. Permite configurações em espaços 
abertos, agiliza os processos de abertura/fechamento do dia, transações de caixa mais 
rápidas, redistribuição da equipe e maior satisfação do cliente: o RBG-280i vale a pena.



Esta marca indica que o produto
cumpre com os requisitos
ambientais da Glory.

• 8 Rolos de armazenamento com capacidade unitária de 600 cédulas.
• Funcionalidade avançada, como a reciclagem de até 16 diferentes denominações e a auditoria 

interna automática.
• Processamento simultâneo de diferentes moedas.
• Grande variedade de cofres, fechaduras e equipamentos de alarme para atender atender às suas 

necessidades específicas de segurança.
• Atualizações regulares e testes para atender os requisitos internacionais da operação bancária. 
• Cassete de coleta opcional com capacidade de 2.000 cédulas.
• Dispositivo de reconhecimento de número de série, permitindo o rastreamento das cédulas 

depositadas e o uso do RBG-200 como um cliente operado.

Soluções relacionadas...

O RBG-208i oferece um design único e flexível, e pode ser configurado para atender às suas necessidades de 
processamento de notas.

Velocidade Depósito: 7 cédulas por segundo
Saque: 6 cédulas por segundo

Consumo de energia Sleep mode: 72 W
Standby: 120 W
Saque: 720 W
Depósito: 720 W

Nível de ruído Standby: 50.0 dBA
Saque: 67.7 dBA
Depósito: 67.7 dBA

Fonte de Alimentação 100 – 240 V, 50/60 Hz
Dimensões (A × L × P) RBG UL 291: 844 × 420 × 1046mm
Peso RBG UL 291: 360kg máximo
Condições Ambientais Operação: De +5° até +35° Celsius

Umidade relativa do ar: De 20% até 80%
Transporte e armazenamento: De -5° até +45° Celsius
Umidade relativa do ar: De 10% até 80%

* 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.

Recursos 8 rolos de armazenamento (RSM)
600 cédulas por rolo (RSM)
Módulo de armazenamento inteligente (ISM)
Entrada: 300 cédulas por maço, maços ilimitados
Saída: 150 cédulas, maços ilimitados
Classificação por qualidade

Cofre UL 291
Fechadura Padrão LaGard 39E
Alarme Preparado para a integração de alarme
Opções Cofre Padrão CEN L / III / IV 

2 rolos (RSM) adicionais ou Cassete de coleta
Tela Colorida com interface touch screen
Reconhecimento de número de série 
Alarme
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RCW-100

Solução compacta para 
reciclagem de moedas, que 
permite o manuseio automatizado 
de numerário nos caixas.

CASHINSIGHT™ BRIDGE

Solução de gerenciamento 
remoto do dispositivo e 
monitoramento contínuo do 
desempenho.

CASHINSIGHT™ ASSURE

O CashInsight Assure facilita o 
funcionamento dos dispositivos de manuseio 
de numerário, proporcionando ganhos de 
produtividadde imediatos ao caixa.


