Бюлетин Ритейл Хардуер
BEETLE /iPOS plus

Предимства на
Beetle iPOS Plus
 Система от тип „ All in one” с
алуминиев корпус;
 15“ капацитивен тъч дисплей;
 Наличие на многообразие от
интерфейси за връзка с
периферни устройства на каса;



Процесор Intel Pentium N3710, 4x up to 2.56 GHz;



Памет 4 GB или 8 GB DDR3 1600 MHz;



Енергоспестяващо външно захранване клас 80 плюс;



Размери 349 х 232 х 356 мм.



 IP 54 защита от
напръскване на преден
панел;
 Напълно затворена и
безвентилаторна
система, което я прави
изключително
надеждна и устойчива
при използване в
прашна среда;
 Компактна и удобна за
употреба в малки
пространства.

UV Тестер ND-02
 Видове светлини- UV и бяла
светлина;
 Бутон за заключване на бяла
светлина при необходимост;
 USB захранване;



Предимства на
UV Тестер ND-02


 LED осветление за подълъг живот на
лампите;

автоматично изключване.

 Удобен монтаждиректно под
операторския дисплей;

Гаранция 2 години.

 Нисък енергоразход.

Сензор за автоматично включване и таймер за

FR4050 KOI

Предимства на
FR4050 KOI
 Устойчив при падане до 1.2 метра;
 Сензор за изображения: CMOS;
 Интерфейс: RS-232, USB;
 Размери: 83 х 81 х 148 мм;
 Тегло: 292 гр.;
 LED индикатор;



Работна температура: от -20° С до 50° С;



Температура при съхранение: от -40° С до 70° С.

HERON ND3100
 Елегантен дизайн;
 Green Spot технология;
 Скоростно четене;
 Сензор CCD Solid-State (2500 px);
 Интерфейс RS-232 /USB/;
 Работна температура от 0° С до 50° С;


Възможност за брандиране с лого на компаниятаползвател;



Полифоничен звук при потвърждение за
сканиране;



Размери 15.2 x 15.3 x 6.8 cm;



Тегло 150.0 гр.;



Пет години гаранция от производител.

За повече информация и връзка с нашите консултанти, вижте тук:



 Режим за бързо
превключване при
сканиране;
 IP защита от
напръскване, вода и
различни замърсители;
 UIMG технология за
четене на 1D и 2D
баркодове с голям обем
на информация,
сканирани от телефони
или таблети с висока
яркост.

Предимства на
HERON ND3100


 Автоматично сканиране
на 1D баркодове,
включително GS1
Databar линейни кодове;
 IP 40 защита срещу
напръскване и
замърсяване;
 Устойчивост на падане
Издържа на падане от
1.5 метра, върху бетонен
под.

