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EAX2029 Virtuos Pole - Základní stojan 500 mm 422

- pro připevnění dalších držáků Virtuos Pole

EAX2060 Virtuos Pole – Stojan s deskou pod pokladní zásuvku, 400 mm 1 556

- pro připevnění dalších držáků Virtuos Pole

EAX2046 Virtuos Pole - Univerzální stojan 120 mm 361

- pro připevnění dalšího držáku Virtuos Pole; kompatibilní s těmito držáky:

   - držáky pro platební terminály (EAX2036/EAX2043/EAX2049/EAX2052)

   - držák pro pokladní tiskárnu (EAX2035)

EAX2063 Virtuos Pole – Rameno 260 mm 778

- rameno pro zákaznický displej, držáky tiskárny (EAX2035),

nebo terminálu (EAX2036/EAX2043/EAX2049/EAX2052)

EAX2031 Virtuos Pole – Vysunovací rameno 889

- vysunovací rameno pro zákaznický displej, držáky tiskárny (EAX2035),

nebo terminálu (EAX2036/EAX2043/EAX2049/EAX2052)

EAX2062 Virtuos Pole – Samonosný VESA držák 50 mm 806

- univerzální VESA držák lze přidělat přímo na základní stojan EAX2029

nebo stojan s deskou EAX2060

EAX2033 Virtuos Pole – Samonosný VESA držák 110 mm 917

- univerzální VESA držák lze přidělat přímo na základní stojan EAX2029

nebo stojan s deskou EAX2060

EAX2034 Virtuos Pole – Držák pro klávesnici nebo tablet včetně ramena 1 334

- rameno s držákem lze přidělat přímo na základní stojan EAX2029

nebo stojan s deskou EAX2060

- lze natáčet v horizontálním i vertikálním směru

EAX2038 Virtuos Pole – Podpůrný držák pro VESA včetně ramena 1 445

- rameno s držákem lze přidělat přímo na základní stojan EAX2029/EAX2060

- určen pro pokladní systémy a monitory

- lze natáčet v horizontálním i vertikálním směru

EAX2035 Virtuos Pole – Držák pro pokladní tiskárnu 556

- lze přidělat na univerzální stojan EAX2046, na rameno EAX2031,

nebo pomocí redukce EAX2040 na základní stojan EAX2029

či stojan s deskou EAX2060

EAX2036 Virtuos Pole – Držák pro platební terminály Ingenico iCT 220/250 806

- lze přidělat na univerzální stojan EAX2046, na rameno EAX2031,

nebo pomocí redukce EAX2040 na základní stojan EAX2029/EAX2060

- kompatibilní s terminály Ingenico iCT 220/250

EAX2049 Virtuos Pole – Držák pro platební terminály Ingenico iPP 320/350 806

- lze přidělat na univerzální stojan EAX2046, na rameno EAX2031,

nebo pomocí redukce EAX2040 na základní stojan EAX2029/EAX2060

- kompatibilní s terminály Ingenico iPP 320/350

CENÍK držáků Virtuos Pole

Sestavte si stojan s variabilními držáky na míru Vašemu systému!

Použitím soustavy držáků Virtuos Pole získáte na pracovním stole nebo prodejním pultě volné místo

a pořádek. Praktické prvky sestavy jsou kvalitně dílensky zpracovány. Na základní stojan lze přidělat

držáky monitorů, zákaznických displejů, tiskáren, platebních terminálů, klávesnic a tabletů.

Soustava variabilních držáků pro pokladní systémy a periferie
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EAX2043 Virtuos Pole – Držák pro platební terminály Verifone VX 520 806

- lze přidělat na univerzální stojan EAX2046, na rameno EAX2031,

nebo pomocí redukce EAX2040 na základní stojan EAX2029/EAX2060

- kompatibilní s terminálem Verifone VX520

EAX2052 Virtuos Pole – Držák pro platební terminály univerzální 889

- lze přidělat na univerzální stojan EAX2046, na rameno EAX2031,

nebo pomocí redukce EAX2040 na základní stojan EAX2029/EAX2060

- obsahuje předvrtané otvory, doplněn lepícími páskami a suchými zipy

EAX2065 Virtuos Pole – VESA držák horní 834

- lze nasunout na horní konec základního stojanu EAX2029,

nebo stojanu s deskou EAX2060

EAX2061 Ochranná clona z plexiskla s kovovým stojanem, nastavitelná výška 2 877

- čiré průhledné plexisklo s kovovým rámem a stojanem, nastavitelná výška

- plexisklo - šířka: 750 mm, výška: 700 mm s rámem / 670 mm bez rámu

- stojan - výška: 255 mm, průměr tyče: 45 mm, průměr podstavce: 100 mm

EAX2039 Virtuos Pole - Kroužek 189

- podpůrný vymezující kroužek umožňující otáčení držáku nebo ramena

EAX2040 Virtuos Pole - Vrchní redukce na základní stojan 389

- lze nasunout do základního stojanu EAX2029/EAX2060

- lze přidělat držák pro pokladní tiskánu EAX2035, nebo držáky

pro platební terminály EAX2036/EAX2043/EAX2049/EAX2052

EAX2041 Virtuos Pole - Redukce pro zákaznický displej 217

- lze nasunout do základního stojanu EAX2029/EAX2060

- do redukce lze připevnit zákaznický displej

s trubkou o průměru 30 nebo 26 mm

EAX2042 Virtuos Pole - Spona pro vedení kabelů 56

- lze nasunout na ramena EAX2031 nebo EAX2032

EAX2045 Virtuos Pole - Sestava - stojan 120 mm + držák pro platební terminál iCT 220/250 1 167

Sestava - stojan 120 mm + držák pro platební terminály

Ingenico iCT 220/250 a Verifone VX657

EAX2048 Virtuos Pole - Sestava - stojan 120 mm + držák pro platební terminál iPP 320/350 1 167

Sestava - stojan 120 mm + držák pro platební terminály

Ingenico iPP 320/350

EAX2054 Virtuos Pole - Sestava - stojan 120 mm + držák pro platební terminál Verifone VX520 1 167

Sestava - stojan 120 mm + držák pro platební terminály

Verifone VX520

EAX2053 Virtuos Pole - Sestava - stojan 120 mm + univerzální držák pro platební terminál 1 167

Sestava - stojan 120 mm + univerzální držák pro platební terminály

EAX2056 Virtuos Pole - Sestava - stojan 500 mm + samonosný VESA držák 110 mm 1 339

Sestava - stojan 500 mm + samonosný VESA držák 110 mm

EAX2055 Virtuos Pole - Sestava - stojan 500 mm s prodluž. ramenem a držáky VESA a pokladní tiskárny 2 620

Sestava - stojan 500 mm s prodlužovacím ramenem

a držáky VESA a pokladní tiskárny

Cenově zvýhodněné sestavy stojanů 
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