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CashDro

Aceita e dispensa
notas em maço

Ótimo desempenho para negócios 
com muitas transações

Melhora o atendimento ao cliente

Garante a higiene alimentar

Gestão remota em tempo real  
dos movimentos de caixa

Reduz o tempo  
de manuseamento de dinheiro

Reconhecimento de notas falsas

Elimina as diferenças de caixa

Função “Escrow”  
(devolução das notas introduzidas)



Mais informação:

www.cashdro.pt
comercial@cashdro.com

Distribuido por:

2

Sistema de ancoragem 
removível (Opcional)

Ecrã tátil 7” para guia do utilizador

C
ashDro

® Todos os direitos reservados     F-CD7-PT906

CARACTERÍSTICAS:
Aceita, valida e dispensa moedas de 1 ct a 2 €
Aceita, valida e dispensa notas de 5 € a 500 €
Rejeita notas e moedas falsas

Hopper para carregamento rápido de moedas
Função de recolha automática de notas
Sistema anti-alavanca

Velocidade de aceitação e dispensação de 3 notas/s
Aceitação e dispensação de maços até 30 notas
Recirclador dedicado de escrow com capacidade de 30 notas

Capacidade de recirculação de 240 notas (4 recirculadores de notas x 60)
Controlo de abertura e esvaziamento da cassete (identificação através de RFID)
Capacidade da cassete para 2.000 notas

Capacidade de recirculação de 1.600 moedas
Velocidade de aceitação de 4 moeda/ s
Buffer para dispensação imediata de 4 moedas/s

CPU integrado
Ecrã táctil de 7”
Conecção Ethernet

Peso de 120 kg
Espessura da chapa de aço 4 mm
Dimensões (largura x altura x profundidade) 46 x 91,2 x 46,5 cm

CashDro7

Tranca interna de 
acesso ao dinheiro

Integração fácil com o seu software POS
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Funil frontal para inserção 
de moedas misturadas

3 Chapa de aço de 4 mm
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4 Carregamento/validação e 
dispensação de notas em maço
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5 Devolução de Moedas /Troco

5

6 Sistema anti-alavanca
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Novo dispositivo de alto desempenho 
que permite aceitação  

e dispensação em maço

3546
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Aceita e dispensa
notas em maço


