RBG-208i
Електроний касир з функцією рециркуляції

Змінюєте ви концепцію відділень банка чи просто прагнете підвищити ефективність та
прибуток — RBG-208i стане вашим вірним помічником. RBG-208i може
розташовуватись у приміщеннях з відкритим плануванням, спрощює відкриття та
закриття зміни, збільшує швидкість роботи касира, дозволяє перерозподілити
обов'язки співробітників та підвищити якість обслуговування клієнтів.

RBG-208i має унікальну конструкцію з необмеженими можливостями зміни конфігурації, щоб відповідати
вашим вимогам зараз і в майбутньому.
•
•
•
•
•

8 касет барабанного типу з ємністю 600 банкнот кожна.
Рециркуляція до 16 різних номіналів та автоматичний внутрішній аудит
Одночасна обробка декількох номіналів валют.
Варіації сейфів, замків та систем сигналізації, які задовольняють вимогам безпеки.
Регулярні оновлення та тестування на відповідність національним та міжнародним
стандартам та вимогам регулюючих.
• Додаткова касета депонування ємністю 2 000 банкнот.
• Функція розпізнавання серійних номерів.
Характеристики

Сейф
Замок
Сигналізації
Опції

8 касет барабанного типу (КБТ)
600 банкнот в одній КБТ
Касета тимчасового зберігання (КТЗ)
Модуль внесення банкнот: максимум 300 банкнот з
безперервною подачею
Модуль видачі банкнот: максимум 150 банкнот
Вбудований модуль сортування за станом
UL 291
LaGard 39E Стандартний
Можливість установки сигналізації
Сейф CEN L / III / IV
2 додаткових КБТ або касета депонування
Кольорова сенсорна панель з інтерфейсом користувача
Функція розпізнавання серійних номерів
Сигналізації

Швидкість операції
Споживання енергії

Рівень шуму

Джерело живлення
Габарити (В × Ш × Г)
Вага
Умови оточуючої середи

Внесення: 7 банкнот в секунду
Видача: 6 банкнот в секунду
Режим сна: 72 Вт
Режим очікування: 120 Вт
Видача: 720 Вт
Внесення: 720 Вт
Режим очікування: 50,0 дБА
Видача: 67,7 дБА
Внесення: 67,7 дБА
100 – 240 В, 50/60 Гц
RBG UL 291: 844 × 420 × 1046мм
RBG UL 291: 360кг
Експлуатація: +5° – +35°C
відносна вологість від 20 до 80%
Транспортування та зберігання: -5° – +45°C
відносна вологість від 10 до 80%

*Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Будь-ласка, уважно
прочитайте інструкцію, щоб переконатись у правильному використанні обладнання. Всі кількісні показники,
продуктивність та швидкість, що наведені в даній брошурі, відповідають результатам, отриманим
компанією GLORY LTD в ході тестових випробувань. Вони можуть змінюватись в залежності від умов
використання та на гарантуються.

Цей знак є свідоцтвом про те,
що
продукт
відповідає
екологічним стандартам Glory

Супутні рішення...
CASHINSIGHT™ ASSURE

CASHINSIGHT™ BRIDGE

RCW-100

CashInsight Assure прискорює роботу
пристроїв для обробки готівки,
підвищуючи продуктивність касової
діяльності.

Безперервний моніторинг
продуктивності та віддалене
керування пристроями

Компактна система рециркуляції
монет, що автоматизує обробку
готівки на касах
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