
SELF-CHECKOUT
MÓDULO RECICLADOR 

DE CÉDULAS E MOEDAS
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ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PRÓPRIA  

EM TODO O PAÍS

O módulo reciclador permite pagamento e 

troco com cédulas e moedas nos terminais 

de Self-Checkout Perto. Ele reconhece, conta 

e armazena o dinheiro recebido e o valida para 

dispensar em novas transações.

FACILIDADE 
DE OPERAÇÃO

TOTAL CONTROLE 
E SEGURANÇA

DIVERSIDADE 
DE PAGAMENTO



Rua Nissin Castiel, 640 • Gravataí • RS CEP 94045-420 • (51) 3489 8900

PERTO S.A. reserva-se o direito 
de alterar as características de 
seus produtos e serviços sem 

aviso prévio. Fev/18.
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DISPOSITIVO DE RECICLAGEM DE CÉDULAS

• Aceita maços de até 20 cédulas.

• Velocidade de depósito: 2 cédulas por segundo.

• Velocidade de saque: 1,6 cédulas por segundo.

• Capacidade: 4 cassetes para reciclagem das cédulas, 
armazenando  aproximadamente  100 cédulas em cada um.

• Cash box:  Armazena as cédulas aceitas, cujas 
denominações não foram recicladas. Capacidade de 
aproximadamente 1.000 cédulas.

• Cassete para abastecimento com capacidade para  
até 500 cédulas (opcional). 

DISPOSITIVO DE RECICLAGEM DE MOEDAS

• Aceita até 100 moedas em cada depósito.

• 5 hoppers/compartimentos de reciclagem, 
sendo 4 simples e 1 duplo.

• Capacidade de armazenamento de 
aproximadamente de 1.500  moedas.

A Perto está sempre desenvolvendo soluções tecnológicas e 
inovadoras visando facilitar a automatização e oferecer uma melhor 
experiência para os seus clientes.

Facilmente integrável aos modelos SC-1000 e SC-0500 do  
Self-Checkout Perto, o Módulo Reciclador de Cédulas e Moedas 
garante praticidade, autonomia e segurança na operação, além de 
possibilitar que os seus clientes tenham mais opções de pagamento.
Este módulo também pode ser integrado a outras soluções que 
necessitem de reciclagem de numerários.

SELF-CHECKOUT
MÓDULO RECICLADOR 

DE CÉDULAS E MOEDAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Dimensões (larg. X prof. X alt.): 
533 mm x 698 mm x 803 mm

• Peso: 230 Kg

• Comunicação: USB, Serial

• Cofre em chapa de aço


