GLORY CASHINFINITY® CI-100
Met het cash recycling systeem CASHINFINITY®
CI-100 vergroot u de veiligheid van uw personeel en verlaagt
u bovendien tijd en kosten voor geldverwerking. Indien
aangesloten op het CI-10 front office systeem, biedt
CASHINFINITY® CI-100 een volledig gesloten cash
management systeem, waarbij CASHINFINITY® CI-100 niet
alleen de cassettes van CI-10 verwerkt, maar ook de losse
biljetten uit de kassalade kan blijven verwerken.
CASHINFINITY® CI-100 is eenvoudig te bedienen en uiterst
gebruiksvriendelijk. Door het ergonomische design kan men
staand gebruik maken van het systeem.

Cash Management Systemen
De voordelen van CASHINFINITY® CI-100 op een rij:


‘s Werelds kleinste en snelste backoffice oplossing voor het tellen, controleren en registeren van
al uw contante geld (biljetten én munten).



Modulair uitbreidbaar systeem. Indien gewenst kan de CASHINFINITY® CI-100 worden uitgebreid
met extra recyclers.



Realtime overzicht van de aanwezige geldstromen door volledig herleidbare (aan uw
kassasysteem koppelbare) stortingen.



CASHINFINITY® CI-100 is voorbereid om aan te sluiten op een front office systeem, zodat er een
volledig gesloten cash management systeem ontstaat.



Naadloze communicatie met de door u gewenste geldtransporteur voor het plannen van een
afhaalopdracht en het bestellen van (munt)geld.



Efficiencyverhoging door tijdsbesparing kasopmaak in het backoffice en minimale kans op
kasverschillen.

Dujardin GLORY CASHINFINITY® CI-100
Technische specificaties:
CI-100B biljetten recycler
Afmetingen (HxBxD)

Gewicht
Functie
Besturing
CAPACITEIT
Recycle modules
Capaciteit EURO

Capaciteit andere valuta
Capaciteit opvangbak
Capaciteit inname

Totale capaciteit
VERWERKING
Storting
Capaciteit
Snelheid
Uitgifte

Capaciteit
Snelheid

Functies
Detectie
Valuta
BEVEILIGING
Kluis
Beveiligingsinkt

exclusief monitor (UL 24 hours):
1.100 x 835 x 380 mm.
inclusief monitor (UL 24 hours):
1.573 x 835 x 380 mm.
ca. 380 kg.

5 recycles (seal bag type)
6 recycles (cassette type)
ca. 300 biljetten / recycle

CI-100C munten recycler
1.100 x 835 x 500 mm.

ca. 270 kg.
LED Follow-Me-functie
17” touch screen display
8 recycles

ca. 300 biljetten / recycle
Selecteerbare unit:
ca. 2.000 biljetten (seal bag)
ca. 2.000 biljetten (cassette)
ca. 3.500 biljetten (seal bag)
ca. 3.800 biljetten (cassette)

EUR 2,00 / 0,50
ca. 1.100 munten
EUR 1,00
ca. 1.200 munten
EUR 0,20
ca. 1.500 munten
EUR 0,10 / 0,05
ca. 2.000 munten
EUR 0,02
ca. 2.600 munten
EUR 0,01
ca. 3.500 munten
neem contact op voor meer informatie
ca. 1.000 munten
ca. 5.000 munten

ca. 21.000 munten

tot 150 biljetten
tot 500 munten
ca. 5 biljetten / sec. (bundel)
ca. 15 munten / sec.
ca. 4 biljetten / sec. (cassette)
tot 100 biljetten
tot 5.000 munten (opvangbak)
ca. 4 biljetten / sec.
ca. 40 munten / sec.
storten/uitgifte via losse biljetten of
directe uitgifte in kassalade
cassette
afwijzing vreemde valuta
controle op echtheid en maatvoering
controle op echtheid
EURO en US Dollar
(andere valuta op aanvraag)
UL 24 hours
CEN III
Optioneel: inktcassette

STROOMVOORZIENING
Voeding
Frequentie
CERTIFICERING
Europa
Verenigde Staten

AC 100V-240V
50/60 Hz
CE
UL

* capaciteit van munten is gebaseerd op 10 EURO cent



Specialist in kluizen en bouwkundige beveiliging



Advies, installatie en service



Maatwerkoplossingen

