
 

 

Virker med alt software! 

 

Kassen der altid stemmer 
Kontrollerer, modtager og udbetaler sedler og mønt direkte 

 Ingen kassedifferencer 

 Spar tid ved kasseopgørelse 

 Kontanter opbevares sikkert – minimer risiko for røveri og tyveri 

 Hygiejnegevinst – medarbejder rører ikke kontanterne 

 Fleksibel - flere kan betjene kassen 

 Integration med POS software 



  

 

12 "Touchscreen  

 (tilbehør) 8.4” LCD Skærm til 
kunder ved 
betaling 

VESA ophæng (Tilbehør) 

2D/3D 
stregkodelæser  
(tilbehør) 

Bonprinter (tilbehør) Møntindkast 

Låse til sikring af sedler og 
mønter (tilbehør) 

Seddellæser og 
ind/udbetaler 

Lås 

Returmønt 

CashDro Controller 
Overblik fra din smartphone eller tablet 

Alle data – altid 

 Viser kassebeholdning ved alle salgssteder 

 Alle transaktioner kan overvåges 

 Forslag til kassebholdning ud fra historik 

 Overblik over alle CashDro maskiner 

Kasse bevægelser  

Viser aktuel 
kassebeholdning for alle 
salgssteder på 
smartphone eller tablet 

 



  

 

Løsninger til alle brancher 

BAGERIER FASTFOOD 

Kunden betaler i CashDro.  

Fødevarehygiene øges, da ekspedient ikke håndterer 

penge og fødevarer samtidigt. 

Seller doesn’t touch money and food at the same time. 

CashDro øger fleksibiliteten ved travlhed. 

Ekspedienten serverer maden mens kunden 

indbetaler penge. 

SUPERMARKED RESTAURANT 

CashDro øger fleksibiliteten ved travlhed. 

Ekspedienten servicerer næste kunde mens 

kunden indbetaler penge. 

 

Kassen stemmer altid, også selvom flere betjener samme 

CashDro.  

Dagsafslutning klares på et øjeblik. 

FISK, SLAGTER OG OSTEFORRETNING TANK STATIONER 

Ekspedienten scanner stregkode fra vægt og 

kunden betaler I CashDro. Ekspedienten behøver 

ikke tage handsker af for at modtage penge. 

Sikker og hurtig indbetaling af kontanter. 

CashDro betaler sig! 
Med CashDro  er  

Det slut med 

kassedifferencer! 

Spar tid på dags- 

opgørelse. 

10” LCD 
(tilbehør) 

Du kan vise reklamer 

på skærmen vendt 

mod kunden. 

 

 

  

 



 
 

 

 

For mere information: 

www.ctcoinshop.dk 
ctcoindanmark@ctcoin.com 

Forhandles af: 
 

Returmønt 

: 

- 

Modtager, kontrollerer, ind og udbetaler danske mønter 

Modtager og kontrollerer danske sedler JA JA 

Lagrer sedler til udbetaling (recirkulering)  JA JA 

Udbetaling af sedler Enkeltvis I bundter     

12” touchscreen POS Dual Core - 2GB RAM - Disk SSD 32GB Tilbehør Tilbehør 

2D/3D stregkodelæser Tilbehør Tilbehør 

VESA skærm ophæng Tilbehør Tilbehør 

Mål (bredde x højde x dybde) 33x53x47 cm 42x74x50 cm 

Vægt 41 kg 88 kg 

Tykkelse 2 mm 4 mm 

Email advarsel ved lavt møntniveau eller fuld seddelkassette JA JA 

8.4” LCD skærm JA JA 
Integreret bonprinter Tilbehør 

JA JA 
Hurtig påfyldning af mønt JA JA 

Mønt kapacitet 1.500 stk.   1.500 stk. 

Sedler i recirkulering til byttepenge 

Seddelkassette kapacitet 

Afviser falske sedler og mønter 

Specifikationer 

Seddeludbetaler. 
Udbetaler i bundt 

Seddelindbetaling 

8.4” LCD 
kundeskærm Reject funktion 

1.000 stk. 1.000 stk. 

80 300 

JA JA 

Møntindkast 

CashDro®. All rights reserved 
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