SafePay™ CR2
Neste generasjons myntresirkulerer for lukket kontanthåndtering

SafePay™ CR2 tilbyr kundene en rask og enkel betalingsmåte i

Systemet er designet for å automatisk løse fastkilte mynter, og

hvilken som helst type butikk. Enhetens store myntskål gjør det

tillater personalet raskt å fikse problemer uten at kontantene

mulig for kunden å betale med en håndfull mynter på en gang.

er usikret.

SafePay CR2 er rask til å telle, sortere og autentisere myntene,
gi tilbake veksel eller ugyldig mynt, og deretter sikkert oppbe-

Sammen med SafePay NR2 seddelresirkulerer, utgjør SafePay

vare det innbetalte beløpet for resirkulering.

CR2 en del av SafePay lukket kontanthåndteringsløsning for
detaljhandelen.

SafePay CR2 kan brukes i tradisjonelle manuelle kasser eller i
selvbetjente kasser. Enheten kommuniserer enkelt med bruker
ved hjelp av en høyoppløselig skjerm, som gir instruksjoner på
hvordan man betaler.
Kassedifferanser elimineres ved registrering av alle transaksjoner
– betaling, veksel, og påfylling. Myntene er også utilgjengelig
ved vedlikehold av maskinen.

Fordeler
Rask myntdeponering og stor oppbevaringskapasitet
Ergonomisk design med stor kundeskjerm
Ergonomisk design med stor kundeskjerm
Enkel vedlikehold kan gjøres av personalet
Designet og godkjent for selvbetjening
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SafePay™ CR2
Neste generasjons myntresirkulerer for lukket kontanthåndtering

Vi forbeholder oss retten til endringer.

Teknisk Data

Produktdetaljer
Enkel å bruke
	Høyoppløselig grafisk skjerm for tydelig kommunikasjon med kunde

Dimensjoner
(BxDxH mm)

451x130x1318

Vekt

60kg

Hastighet
			

1 mynt pr
sekund

Stor myntskål for enkel betaling

Deponeringskapasitet 50 – 100 mynter

Mulighet til å tilpasse meldinger på skjerm

Oppbevaringskapasitet 250 – 600
			
mynter pr valuta

Stor kapasitet
	Stor oppbevaringskapasitet – påfylling om morgenen
varer hele dagen
Høy hurtighet for raskere betaling og påfylling

Spenning

110V – 230V

Tilkoblinger

TCP/IP, RS232,

Valuta
			

EUR, GBP, SEK,
NOK, DKK

Sikkerhet

	Kunde innbetalinger fyller automatisk på maskinen
og reduserer myntinnkjøp

Dobbel nøkkellås
	Forankringspunkter for sikring
i kasse/vegg

Lukket og sikkert system

Bruksområder

	Kontanter er aldri usikret under påfylling eller
vedlikehold

Tradisjonelle kasser
Selvbetjente kasser

	Mynter kan sikkert forbli i systemet over natten
for å redusere arbeid på bakrommet

Betalingsstasjoner

	Verifikasjon og falskhetskontroll ved bruk av
presisjonssensorer

Valg
	For valuta med færre enn 8 mynter,
kan resterende hopper brukes for
tilleggskapasitet

Enkel vedlikehold

	Kan kjøres som enkeltstående enhet
uten SafePay NR2

Løser automatisk kilte mynter
Personalet kan raskt fikse problemer selv
Plug and play utskiftning av nøkkeldeler
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Gunnebo er en av de fremste i området, og har jobbet tett med ledende Europeiske
detaljhandlere for å utvikle SafePay – en pålitelig, sikrere og mer effektiv lukket
kontanthåndteringssystem.

www.gunnebo.no
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Lukket kontanthåndtering sikrer kontantene fra det øyeblikk kunden betaler, og helt til
tellesentralen – ingen hull i sikkerheten og ingen svake ledd i kjeden. Den erstatter manuelle
kasser med et sikrere system som resirkulerer penger og fjerner kassedifferanser.
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SafePay™ CR2 utgjør en del av SafePay lukket kontanthåndteringsløsning for detaljhandelen.
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