
A caixa automática CI-5 pode ser integrada ao seu sistema POS existente e foi projetada especificamente 
para lojas onde o espaço é limitado. Apesar do pequeno tamanho, a CI-5 pode armazenar grandes volumes 
de notas e moedas. 

A interface do utilizador pode ser direcionada para o cliente para que ele possa pagar em dinheiro e retirar o 
troco por conta própria. Os indicadores LED orientam o cliente intuitivamente durante a toda a transação sem 
precisar de assistência. Isso torna o dispositivo particularmente adequado para locais com elevados requisitos 
de higiene e grande movimentação.  

Na S4S sabemos que este investimento traz a qualquer espaço um destaque visual e experiência única. Com 
a CI-5, os seus colaboradores ganham tempo essencial para se dedicarem aos seus clientes.

O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE EFICIÊNCIA, 
CONFIANÇA E DESEMPENHO.
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Dimensões (L x P x A)

Peso

Funções

Número de Módulos Recicladores

Capacidade

Armazenamento adicional de moedas

Capacidade de depósito

Capacidade total de notas/moedas

Capacidade de pagamento

Velocidade de pagamento

Capacidade de troco

Velocidade de troco

Unidade de reconhecimento

Moedas

Fonte de alimentação

Frequência nominal

Consumo de energia

Certificação

CI-5B (Reciclador de notas)

200 x 590 x 300 mm

30 kg

Sistema LED “Siga-me”

3 módulos

50 notas / reciclador

150 notas

300 notas 

5 notas (tampa fechada)
30 notas (tampa aberta)

3 notas/seg.

10 notas

3 notas/seg.

Deteção de notas falsas

EURO

AC 100V-240V 

50/60Hz

40-200W

CE, UL

 

CI-5C (Reciclador de moedas)

320 x 590 x 300 mm

35 kg

Sistema LED “Siga-me”

8 módulos

2€ / 0.50€: 90 moedas
1€: 100 moedas
0.20€: 120 moedas
0.10€ / 0.05€: 180 moedas
0.02€: Aprox. 230 moedas
0.01€: Aprox. 310 moedas

0.10€: 50 moedas (opcional)

Dependente da configuração

0.10€: 50 moedas 

4 moedas/seg.

0.10€: 50 moedas 

3 moedas/seg.

Deteção de moedas falsas 

EURO

AC 100V-240V

50/60Hz

40-200W

CE, UL 

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

A CI-5 foi premiada com o “Red Dot Award: Product Design 2019”.
Declaração do Júri:
“A CI-5 impressiona com sua aparência e tamanho reduzido, o que permite 
que seja discreta e facilmente integrada, mesmo em espaços limitados.”
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