Dotykové pokladní systémy

AerPOS AP-3435
Sofistikovaný a elegantní vzhled
předurčuje AerPOS pro nasazení
do luxusních reprezentativních provozů,
jakými jsou hotely, butiky a salóny.
AerPOS je dodáván výhradně jako tzv. fan-less
(bezvětrákový) POS. Je vybaven ultratenkým
displejem, který příjemně ladí s celkově štíhlým
provedením zařízení.
Podstavec je vyroben z hliníku. Jeho vyšší
hmotnost a perfektní konstrukční zpracování
zajišťuje stabilitu celého systému.

vodě
odolný

> Výhody AerPOS řešení
•
•
•
•
•
•

atraktivní vzhled
detailní propracování
ultratenký LCD LED displej s životností obrazovky až 50 tisíc hodin
pasivní bezvětrákové chlazení = nízká spotřeba = tichý provoz
= vyšší životnost zařízení
modulární systém umožňuje použití ve velmi rozmanitých
provozech s odlišnými nároky a potřebami uživatele
široká nabídka portů pro připojení velkého množství periferií
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Dotykové pokladní systémy
AerPOS AP-3435
> Základní parametry

> Podporované operační systémy

• 15“ LCD LED displej s rozlišením 1024x768, jas 350 nits,
životnost až 50 tisíc hodin
• Dotyková plocha kapacitní
• Odolnost čelního panelu proti vodě a prachu ve třídě krytí IP65
• CPU Intel® Atom™ D525, 1M L2 Cache, 1.8Ghz
• Paměť 2 GB rozšiřitelná na 4GB, 1x 204-pin DDR
• LAN 10/100/1000 BaseT Ethernet
• 5x sériový port: COM 1, COM 2 (RS232C 9 pin D-sub male),
COM 4 (RJ45)
COM 3 & COM 5 volitelné
• 5x USB port 2.0 (1x z boku podstavce, 4x na spodní straně podstavce)
• 1x VGA výstup pro 2. LCD displej
• 1x PS/2 vstup pro klávesnici/myš
• 1x RJ11 konektor pro připojení pokladní zásuvky 12V
• 1x RJ45 Giga LAN
• 1x obousměrný paralelní port
• 1x 12V DC Jack 2.5mm
• Audio výstup, integrované reproduktory 2 x 2W
• Napájení z externího zdroje 90W (12V/7.5A)
• Sestavu je nutné doplnit o 2.5” HDD SATA nebo SATA SSD

Windows XP, POSReady 2009, Windows 7, POSReady 7

> Volitelné příslušenství
•
•
•
•
•
•
•

čtečka magnetických karet (3 stopy)
čtečka iButton klíčů
čtečka otisků prstů
čtečka RFID (13.56MHz)
druhý LCD LED 11.6“ nebo LCD LED 15“ displej, bez dotykové plochy
externí VFD zákaznický displej („na noze“) nebo integrovaný LCM modul
bezdrátový WiFi LAN modul

> Zadní panel s konektory

> Rozměry

Volitelné porty

Audio výstup
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