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NCR SelfServ 62 
Reciclador de dinheiro para  
ambientes externos

Reciclagem de dinheiro simplificada

O NCR SelfServ 62 foi projetado para aprimorar a experiência do consumidor, reduzir custos e gerar 
receita. O design com inspiração digital eleva sua marca para o próximo nível, ao mesmo tempo que 
adere padrões globais de acessibilidade. Equipado com o novo Reciclador SR da NCR, a SelfServ 62 é a 
solução perfeita para preparar a sua rede de ATMs para o futuro.

Experiência—melhoria da experiência do 
cliente, com interações combinadas com 
software para um melhor desempenho e 
privacidade do consumidor.

Eficiência—Ajudando Instituições Financeiras 
a reduzir seu custo total e atender seus 
objetivos mais amplos de responsabilidade 
social corporativa ao mesmo tempo em que 
oferece excelência de serviço e ampla gama de 
ferramentas de software.

Agilidade—Recursos dinâmicos baseados 
em software, e design modular para melhores 
resultados e atuação. 



A NCR aprimora continuamente os produtos à medida que novas tecnologias e componentes se tornam disponíveis. A NCR, 
portanto, reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Todos os recursos, funções e operações aqui descritos podem não ser comercializados pela NCR em todas as partes do mundo. 
Consulte o seu NCR representante ou escritório da NCR para obter as informações mais recentes.

NCR é uma marca registrada ou marca comercial da NCR Corporation nos Estados Unidos e / ou em outros países. Todas as 
marcas e nomes de produtos que aparecem neste documento são marcas comerciais, marcas registradas ou marcas de serviço de 
seusrespectivos titulares.
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Especificações Técnicas

• Projetado para o futuro digital—Novo design acessível 
para facilidade de integração de tecnologias. Painel de 
exibição para mensagens personalizadas, criativas e 
dinâmicas de se conectar com  seus clientes

• Configurações versáteis—Reciclador escalável (SR) é um 
dispositivo que permite escolher a configuração certa para o 
local certo.

Características principais

• Facilidade de serviço—conjunto de peças simplificado 
visando aprimorar o serviço de primeira linha e prover um 
maior numero de peças para reparo rapido, substituíveis em 
campo

• Recursos de segurança aprimorados—segurança desde o 
projeto com melhorias de hardware e software para garantir o 
mais alto padrão de proteção contra ataques

Dimensões do produto 
Acessos Frontal ou Traseiro
• ALTURA           1452mm
• LARGURA do Cofre             610mm
• PROFUNDIDADE           1050mm
• PESO*                aproximadamente 1100kg

Interface do consumidor
• Display - LCD multitoque de 15 ", Filtro de privacidade opcional
• LEDs indicadores coloridos dinâmicos
• Iluminação de ambiente dinâmica (opcional)
• Teclado - EPP (compatível com PCI)
• Pocket com Shutter inteligente
• Cobertura para privacidade no teclado (opcional)
• Leitores de com anti-skimming - Smart Dip
• Contactless - Leitor integrado (via cartão, smartphone ou 

smartwatch)
• Biometria - leitor de impressão digital, leitor de palma da mão 

(opcionais)
• Áudio - Áudio público opcional de alta qualidade e / ou conector 

de fone de ouvido com controle de volume

Tecnologia de tratamento de mídia 3.0
• Reciclagem de notas: Novo reciclador SR 3.0 

4 cassetes de Reciclagem + 1 de Depósito 
- Recebe maços de até  300 notas ** 
- Capacidades dos cassetes 
      - Capacidade do cassete de reciclagem: até 3.000 notas**, 
        332 mm 
      - Capacidade da cassete de depósito: até 3300 notas**,  
        363 mm 
      - Caixa de exceção (3 compartimentos configuráveis) 
        (75 mm + 55 mm + 10 mm) 
- Gerenciamento de objetos estranhos 
- Transporte seguro entre módulos 

• Depósito de cheque: Módulo de processamento de 
cheques escalonável 2.0 (opcional)***

 - Maços de até 5 cheques
 - Endosso
 - Retorno em caso de cancelamento
 - Reconhecimento RGB, infravermelho e ultravioleta

Impressoras
• Impressora Térmica Gráfica

Segurança
• Camera para o Usuario (opcional)
• Camera no Pocket (opcional)
• Espelhos (opcional)
• Soluções NCR ATM Endpoint Security (opcional)
• Solução de Anti Skimming (SPS) (opcional)
• Gama de alarmes de acordo com especificações dos clientes
• Gama de fechaduras de acordo com especificações dos clientes
• Cofres: CEN IV GasEx reforçado para as necessidades locais 

Meio Ambiente
• Temperatura: 10°C a 40°C
• Umidade - 20% a 80% 

Manutenção
• Acesso frontal ou traseiro 

Software
• Pronto para Windows® 10
• Pacote de software NCR 

Plataforma operacional
• Intel® Core - i3, i5 ou i7
• 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB de RAM
• Disco rígido SSD de 240 GB ou 480 GB (com segundo SSD) 

Características adicionais ***
• Fonte de alimentação ininterrupta
• Bluetooth
• Dual Wireles

  * o peso varia conforma a configuração
 ** depende da qualidade e espessura da midia
*** consultar disponibilidade


