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DN SeriesTM 400
Sistema reciclador de notas multifuncional

Atraente, consistente, design 
baseado em pesquisa, 
juntamente com poderoso 
Vynamic MarketingTMque 
permite você se conectar 
pessoalmente com seus 
consumidores na inserção  
de canais físicos e digitais. 

Uma plataforma comum 
suportada pelos principais 
serviços e software garante 
perfeita integração no 
ecossistema de canais de  
sua organização.

Mais  
Personalizado

Mais  
Integrado

O cassete maior “All-in” 
permite-lhe atender a mais 
consumidores e minimizar  
as visitas de CIT. 

Mais 
Eficiente

Mecanismo DN AllConnectSM 
Data, uma arquitetura de 
serviço inteligente orientada 
a dados, maximiza a 
disponibilidade da reciclagem 
de notas de 4ª geração 
comprovada globalmente.

Mais  
Disponível

Nossa plataforma modular e 
escalável, oferece flexibilidade 
para atender às demandas dos 
consumidores hoje, e no futuro.

Os recursos de segurança  
em camadas protegem contra 
tradicionais ameaças físicas, 
lógicas e cibernéticas. 

Pronto para  
o Futuro

Mais  
Seguro

Traga a experiência de transação mais moderna e segura para seus clientes 
no menor tamanho possível. 

O DN Series 400 oferece um design baseado em pesquisa com a colaboração de consumidores e clientes de todo o mundo trazendo o 
design mais intuitivo e moderno do setor. Protegido por soluções de segurança inovadoras para melhor combater à fraude, resistindo 
as ameaças, de hoje e de amanhã, físicas, lógicas e cibernéticas. Desenvolvido com as soluções mais inovadoras do mundo, o confiável 
módulo de reciclagem de 4ª geração (RM4), o DN400 oferece maior funcionalidade em um tamanho compacto- oferecendo dispensador 
de moedas e recursos de depósito em cheque, você pode atender às necessidades de seus clientes através de um canal 24x7 que oferece 
maior funcionalidade do que nunca. 

Built to Connect. Built for More.
TM
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Opções de Sistema 
MECANISMOS DE MIDIA

Mecanismo RM4  
(4ª geração do módulo reciclador)
• Depósito/Saque de até 300 notas
• 4+1 [4 cassetes recicladores + 1 

cassete de aceitação]
• Capacidade de nota de 300mm  

por cassete
• Cassete all-in com capacidade  

para notas de 500mm
• Recicla até 4 denominações
• Detecção de objetos estranhos

Módulo depositário de cheque em maço
• Deposita até 30 cheques em um maço
• 4-vias de reconhecimento MICR + OCR 
• Capacidade da bandeja de até 126mm
• Caixa recolhedora até 30 itens

Módulo depositário de cheque unitário
• Insira em qualquer orientação
• Capacidade da bandeja de até  

160mm cheques 
• Caixa recolhedora até 30 itens

Módulo dispensador de moedas
• Capacidade de dispensa de 4 hoppers

SEGURANÇA MELHORADA

Física
• Câmeras de segurança para cliente, 

slot do dinheiro e para o ambiente
• Cofres com níveis de segurança
• Variedade de alarmes de segurança
• Projetado com sistemas antifraude
• Fechaduras do cofre mecânica  

e/ou eletrônica
• Mecanismo de travamento do  

módulo superior do reciclador
• Sensor de captura de dinheiro
• Prevenção de ataques explosivos
• Espelhos de aviso ao consumidor
• Painéis de privacidade iluminados

Lógica
• PIN pad criptografado
• Leitor de cartão Security Pack 3  

anti-skimming

Cyber
• Trusted Device Communication
• Basic Endpoint Security
• CrypTA Stick secure service access
• DN VynamicTM  Security Suite
• Trusted Platform Module (TPM)

DISPLAY
• 15” com teclas de função  

e/ou touchscreen
• 19” retrato ou paisagem  

com touchscreen
• Display anti-vandalismo
• Suporte multi-touch
• LCD padrão ou alto brilho
• Filtro de privacidade

PROCESSADOR
• Intel® Celeron, i3, i5, i7
• Intel® Active Management  

Technology (AMT), VPro
• HD ou SSD
• Drive DVD

ACESSIBILIDADE
• Em conformidade com a norma 

brasileira NBR 15250
• Entrada para fone de ouvido 
• Camera de vídeo/microfone
• Luzes do guia do usuário 

personalizáveis com cores do cliente

ID DEVICES
• EMV dip e/ou leitores de  

cartão contactless
• Leitor de código de barras  2D
• Leitor biométrico – Fingerprint  

e/ou Palm Vein

IMPRESSORAS 
• Impressora térmica de recibos  

de 76mm com presenter

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO
• Abastecimento frontal ou traseiro
• 10,1” painel do operador
• Integrado com arquitetura  

DN AllConnect ServicesSM

PLATAFORMA DE SOFTWARE E 
SISTEMA OPERACIONAL
• ProBase/C 1.4 
• Windows® 7 e 10 

SOFTWARE DE APLICAÇÃO
DN Vynamic Software Suite 

DN SeriesTM 400

Dimensões (AxLxP) 
1495 mm x 500 mm x 1035 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

LARGURA:  500 mm (19,7 in)
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