
SERVEIS INCLOSOS
 • Lloguer de l’equip durant 48 mesos

 • Assegurança d’equips fixos

 • Instal·lació, posada en marxa i formació

 • Manteniment, que inclou peces, mà 
d’obra i desplaçament

CARACTERÍSTIQUES DE CASHDRO 5:
 • Accepta, valida i dispensa monedes de  
2 ct. a 2 € i bitllets de 5 € a 500 €

 • Dipòsit per a la càrrega ràpida de monedes

 • Reciclador de monedes amb capacitat per 
a 1.500 monedes

 • Integra 3 recicladors de bitllets amb 
capacitat per a 300 bitllets en total

 • Capacitat del casset de 1.000 bitllets

 • CPU integrada i pantalla tàctil de  
17,78 cm (7”)

 • Connexió per Ethernet

 • Sistema antipalanca i d’ancoratge al taulell

 • Dimensions (amplada x altura x fondària) 
42 x 80 x 49 cm i pes de 88 kg

1. IVA no inclòs. Lloguer de l’equip durant 48 mesos. Oferta vàlida fins al 31-12-2018 a la Península i les Balears. Termini de 
lliurament estimat de 8 dies feiners des de la signatura del contracte, previ contacte amb el client per acordar el dia d’instal·lació. 
Cal disposar de connexió a internet i elèctrica al punt d’instal·lació de l’equip. L’oferta no inclou el cablejat ni la integració amb 
la solució de gestió. Les fotografies poden no coincidir amb les versions o els equipaments oferts. La concessió de l’operació està 
condicionada a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat. 
CaixaBank Equipment Finance, SA, c. de Caleruega, 102, de Madrid (28033). NIF A-58662081. Inscrita al R. M. de Madrid, tom 
36579, foli 26, full M-656663.

Informació vàlida fins al 31 de desembre de 2018. NRI: 2502-2018/05541

SISTEMA DE GESTIÓ DE L’EFECTIU 
CASHDRO 5
CashDro 5 és un sistema de gestió i control 
de l’efectiu.

 • Funciona de manera autònoma i 
és integrable amb els sistemes de 
gestió més habituals:

 • 100 % compatible amb les solucions TPV 
tauleta tàctil de CaixaBank.  Comprova 
la compatibilitat a www.cashdro.es 
seleccionant el tipus de negoci

 • L’efectiu sempre està assegurat:
 • Tancament de caixa instantani i sense 
desquadraments

 • S’eviten pèrdues desconegudes d’efectiu

 • Rebutja bitllets i monedes falsos

 • S’eliminen errors de canvi

 • Més higiene en la manipulació 
d’aliments.

Per a consultes sobre CashDro 5:
Tel. 973.751.533 (de 9 a 13.30 i de 15.30
a 19 h.).

244,90
€/mes1

(48 mesos)

Per a més informació, 
www.CaixaBankequipment.com 
o 902 19 31 80

Negocis,
en persona

NEGOCIS

RÈNTING

COMPATIBLE 100 % AMB ELS TPV 
TAULETA TÀCTIL DE CAIXABANK

TOTS ELS SERVEIS, EN UNA
ÚNICA QUOTA MENSUAL


