ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Acesso e
manutenção

Traseira ou frontal.

Cofre

UL 291 - 24 horas ou Cofre Reforçado OKI Brasil

Fechaduras

Fechadura com segredo eletrônico e fechadura
com segredo mecânico com chave tubular.

Sensores

• Sistema composto por módulo dedicado e
conjunto de sensores, garantindo a monitora
ção dos eventos de acesso autorizados ou não.
• Anti-skimming (opcional).

Monitor de
vídeo
Teclado
Impressora

• LCD de 15”.
• Filtro de privacidade e/ou touchscreen (opcional).
• Teclado EPP 3DES Certificação PCI
• 4 teclas de função de cada lado do monitor
(opcional).
• Impressora gráfica com tecnologia térmica.
• Corte por guilhotina e presenter.
• Papel largura 76 mm e diâmetro da bobina 9”.

Leitora de
cartões

• Leitora Automática: motorizada para leitura e
gravação nas trilhas 1, 2 e 3. Shutter, cabeça de
pré-leitura e compartimento para coleta de
cartões recolhidos; Smart Card. EMV 4 (opcional)
• Leitora DIP: Leitora híbrida de inserção para
leitura de trilha magnética e leitura e gravação em
Smart Card; EMV 4 (opcional)
• Contactless: Compatível ISO/IEC 14443 Type A e
B, NFC e Mifare Classic / DESFire (opcional)

Dispensador
de notas

• Dispensador de notas com até 4 cassetes
autolacráveis com capacidade de até 2500
cédulas cada.
• Cassete para notas rejeitadas e não retiradas.
• Shutter.
• Separador de notas por fricção.

Scanner

Scanner para leitura de código de barras

CPU

Compatível com padrão PC.

Sistema
operacional

MS Windows

Software

CEN/XFS

Leitor
biométrico

Opcional.

Outras
especificações

• UPS integrado
• Indicador luminoso de disponibilidade
• Indicador luminoso para módulos (flickers)
• Iluminação para teclado (opcional)
• Multimídia; 16 bits compatível com MIDI e
WAVE, com conector para fone de ouvido e
controle de volume.
• Câmera de vídeo
• Teclado Operador
• Espelhos retrovisores

Dimensões
(L x A x P)

460 x 1590 x 830 (mm)

Certificações

• Cofre UL 291 24h nível 1
• CE (EU)
• FCC (USA)
• NOM (México)
• SMARK (Argentina)
• UL291
• Aderente à diretiva RoHS (opcional)

