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.

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

Cofre
Fechadura
Alarme
Opções

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
UL 291
Padrão LaGard 39E
Preparado para a integração de alarme
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

Velocidade
Consumo de energia

Nível de ruído

Fonte de Alimentação
Dimensões (A × L × P)
Peso
Condições Ambientais

Depósito: 7 cédulas por segundo
Saque: 6 cédulas por segundo
Sleep mode: 72 W
Standby: 120 W
Saque: 720 W
Depósito: 720 W
Standby: 50.0 dBA
Saque: 67.7 dBA
Depósito: 67.7 dBA
100 – 240 V, 50/60 Hz
RBG UL 291: 844 × 420 × 1046mm
RBG UL 291: 360kg máximo
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.

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

Soluções relacionadas...
CASHINSIGHT™ ASSURE

CASHINSIGHT™ BRIDGE

RCW-100

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

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

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

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

DS-RBG208-0917/PT-BR_5.0

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.
© Glory Global Solutions (International) Limited 2017.

