Peso i dimensões

Segurança

Dimensões
					
(Comprimento x altura x profundidade)
37 x 73,8 x 39,5 cm

Sistema de ancoragem

Peso

63 kg

Funíl para carregamento rápido de moedas

Velocidade de validação de moedas
Velocidade de dispensação de moedas
Capacidade do depósito de moedas

12 moedas/s
1.500

Opcional

Fechadura de remoção da cassete
e reciclador de notas				

Opcional

Especificaciones
Intervalo de voltagem

110-240V AC
50/60 Hz

Consumo
EURO: de 5€ a 500€
Outras divisas: consultar

3 s/nota

Velocidade de dispensação de notas

2 s/nota

Capacidade da cassete de notas

Fechadura de remoção do dispensador de moedas

Frequência

Velocidade de validação de notas

Capacidade do reciclador de notas

Fechadura de extração da cassete de moedas

4 moedas/s

Deteção e rejeição de notas falsas

Número de recicladores

3 mm

1.500

Notas
Recebe, valida e dispensa notas

2
Designação livre
de denominações
100 em cada reciclador
1.000

150 W

Temperatura

5º C - 45º C

Processador e comunicações
MiniPC interno

J1900 2GB RAM 24GB SSD

Ecrâ táctil de 7”
Ligação

Acessórios
Fechadura de remoção do dispensador de moedas

Funções
Gestão inteligente de níveis
Cálculo automático de fundo
Sistema de autodiagnóstico
Conectividade com o CashDro
Controller para a gestão centralizada
do dinheiro em tempo real		
Trabalha com um ou mais POS,
tablets ou smartphones
Integra com qualquer software
e qualquer plataforma (Windows,
iOS, Android, Linux)

Opcional

Fechadura de abertura da cassete de notas
EURO: de 1ct a 2€
Outras divisas: consultar

Deteção e rejeição de moedas falsas

Capacidade do reciclador de moedas

Fechadura electrónica com abertura retardada
Espessura da chapa

Moedas
Recebe, valida e dispensa moedas

Sistema anti-alavanca

Fechadura de remoção da cassete e reciclador de notas
Fechadura electrónica com abertura retardada
Guias para as denominações de notas a reciclar

Consumíveis
Cassete com capacidade para 1000 notas
Cassete com capacidade para 1500 moedas
Cartões de limpeza		

Ethernet

