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 TCS600

Aplique a configuração melhor 
indicada às necessidades de  
sua empresa, sem abrir mão da 
tecnologia, proteção e segurança 
da Diebold Nixdorf.

• Bancos: Para todos os tipos 
de transações, exceto depósito 
e saque. Ex.: transferência, 
pagamentos eletrônicos, 
consulta em geral.

• Não Bancos: Para TEF, 
consultas e transações 
para múltiplos e ambientes. 
Ex.: RH, justiça, impressão 
de 2ª- via universidades, 
aeroportos, operadoras de 
saúde, hotéis e shoppings.

Configuração Flexível Aplicações

Com design intuitivo, e em 
conformidade com as normas 
da NBR 15.250, qualquer 
usuário consegue realizar 
consultas com facilidade e 
simplicidade no terminal de 
consultas da Diebold Nixdorf.

Facilidade de Uso

O TCS600 conta com o melhor da tecnologia de autoatendimento  
Diebold Nixdorf: design moderno, amplo display com touch screen e a 
configuração flexível ao uso que sua empresa precisa. Com interface simples 
para o usuário, o TCS600 ainda pode contar com dispositivos desegurança  
de um ATM, tais como leitura biométrica da palma da mão e dos dedos ou  
de impressão digital, além de impressora com bobina de alta capacidade.  
O TCS 600 atende à norma NBR 15.250 de acessibilidade.

https://www.dieboldnixdorf.com.br/
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*Características
Microprocessador
• Arquitetura Intel

Memória
• A partir de 4 GB

Disco rígido
• A partir de 500 GB formatado

Interface de rede local
• Ethernet de 10/100/1000 Mb

Monitor de vídeo
• LCD, 18,5" widescreen e Touchscreen 

com tecnologia SAW

Acesso
• Frontal, para manutenção/operação 

e traseiro, exclusivo para troca de 
bobina de papel

Gabinete
• Montado com chapa de aço e painéis 

plásticos de ABS injetado, com fino 
acabamento

Sistema operacional
• Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1 

pré-instalado

Condições ambientais
• Temperatura: 0°C a 40°C

Umidade relativa
• 10% a 80% (sem condensação)  

e tensão de alimentação automática  
de 90 a 240 VAC, 50 ou 60Hz

Opcionais
• Teclado: 83 teclas, antivandalismo  

com padrão ABNT 16 teclas (sendo 10 
numéricas + Entra + Cancela + Corrige 
+ 3 para expansão), Homologado PCI  
e padrão ABNT 15.250

• 4 Teclas laterais em cada lado  
do monitor

• Track Ball – com proteção ambiental 
IP65 e antivandalismo

• Câmera de vídeo digital
• Microfones: 1 para vídeo conferencia 

e/ou para aplicações VOIP
• Driver de DVD: leitura ou leitura/escrita
• Leitor de Cartão Magnético: manual 

do tipo inserção (DIP), para leitura de 
trilhas 1,2 e 3 e smart card (padrão 
ABA/ISO)

• Outras opções disponíveis: 
Antiskimming

• Sensor de presença: associado a 
outros sinais de inatividade, permite o 
encerramento automático da sessão

• LCD 15" com teclas laterais
• Impressora de recibo (modelos e 

disposições sob consulta)
• Leitor de código de barras de 1 ou  

2 dimensões
• Identificação biométrica, por 

reconhecimento vascular e  
Impressão digital

 TCS600

Dimensões (AxLxP) 
1538 mm x 582 mm x 187 mm

Consulte o manual de instalação para outras 
configurações e parâmetros de instalação

*Os componentes e tecnologias variam de acordo 
com a região e estão sujeitos à disponibilidade
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