Více informací o produktech Virtuos
najdete na www.virtuos.cz.
Držitelem ochranné známky Virtuos® a rovněž výhradním výrobcem
a dovozcem produktů této značky do ČR a na Slovensko je společnost
TPC spol. s r.o.
Značka Virtuos na trhu působí již od roku 2000. Mezi hlavní sortiment
produktů Virtuos patří pokladní systémy AerPOS, pokladní zásuvky,
zákaznické displeje, dotykové monitory a čtečky kódů.

Pro produkty Virtuos je typická vysoká kvalita a spolehlivost, díky čemuž
se mezi zákazníky těší velké oblibě. Každé nové zařízení je před zařazením
do nabídky pečlivě testováno a prověřováno. Musí splnit ta nejpřísnější
kritéria, aby bylo možno garantovat vysokou spolehlivost, životnost
zařízení a nízkou poruchovost. Díky přímému napojení na výrobu se daří
udržet produktové řady i několik desítek let beze změn, resp. pouze se
rozšiřují možnosti zařízení.
Pro dodávky na klíč lze efektivně naplánovat výrobu včetně procesu
přepravy tak, aby bylo maximálně vyhověno požadavkům klientů.
Vyškolený personál je detailně seznámen s nabízenými produkty
a dokáže tak zákazníkům nabídnout co nejvhodnější řešení.
Další předností sortimentu Virtuos je i rychlý záruční a pozáruční servis
díky tomu, že jsou náhradní díly dostupné skladem a servis je prováděn
přímo ve společnosti TPC. Záruční doba pokladních systémů, dotykových
monitorů a většiny zákaznických displejů je 3 roky, u pokladních zásuvek
a čteček jsou to obvykle 2 roky.

K zakoupeným produktům je poskytována zdarma technická podpora
(online na webu, email, infolinka). Samozřejmostí je pak český manuál
a lokalizace produktů Virtuos do českého prostředí.

Prioritou značky Virtuos je kvalita a odbornost.

Virtuos STANDARD s předním otvíráním

Virtuos C420B

Typ zásuvky
Číslo výrobku
Přihrádky
Držáky bankovek
Rozměry Š×V×H (mm)
Hmotnost (kg)
Zamykací kryt
Barva zásuvky
Přední panel
Konektor / kabel
Vlastnosti

Číslo výrobku
Přihrádky
Držáky bankovek
Rozměry Š×V×H (mm)
Hmotnost (kg)
Zamykací kryt
Barva zásuvky
Přední panel
Konektor / kabel
Vlastnosti

Virtuos C430B

EKA0041 / EKA0042 / EKA0044
5× bankovky / 9× mince
plastové
420 × 105 × 440
9
za příplatek
béžová / černá / bílá
béžový / černý / bílý plast
• léty prověřený a oblíbený typ zásuvky
• plastové držáky bankovek
• plastový přední panel
• konektor Virtuos umístěn na zadní stěně

Virtuos SPECIÁL s předním otvíráním

Typ zásuvky

· štěrbina v předním panelu · vyjímatelný pořadač a samostatný mincovník · uživatelsky nastavitelné přepážky · CZ manuál

Virtuos C425

EKA0045 / EKA0043 / EKA0046
5× bankovky / 9× mince
kovové
425 × 92 × 425
8,5
za příplatek
béžová / černá / bílá
nerez kovový
Virtuos® RJ-50 10P10C pro připojení externího kabelu / propojovací kabel za příplatek dle výběru
• léty prověřený a oblíbený typ zásuvky
• kovové držáky bankovek
• nerezový přední panel
• konektor Virtuos umístěn na zadní stěně

EKN0108
5× bankovky / 8× mince
kovové
425 × 100 × 455
8,6
za příplatek
černá
černý plast
• 5 širších přihrádek na větší bankovky
• kovové držáky bankovek
• plastový přední panel
• houbička na prsty
• zásuvku lze umístit ke zdi - konektor zespodu

· nestandardní rozměry · celokovové provedení skříně · CZ manuál

Virtuos S-410
EKO0103
4× bankovky / 8× mince
kovové
410 × 100 × 415
6,8
za příplatek
matná černá
černý kovový
kabel je součástí zásuvky
• připojovací kabel
• kovové držáky bankovek
• dvě přední štěrbiny
• příznivá cena

Virtuos EK-300V
EKN0107
3× bankovky / 4× mince
kovové
300 × 80 × 360
3,7
černá
černý kovový
• velmi kompaktní
• šířka pouze 30 cm
• kovové držáky bank.
• vyjímatelný mincovník

Virtuos SK-325

Virtuos SK-500

Virtuos SK-500B*

EKN0100
EKN0101
EKN0106
6× bankovky / 8× mince
6× bankovky / 8× mince
8× bankovky / 8× oddělené výměnné mincovníky
325 × 130 × 476
495 × 125 × 305
495 × 125 × 305
7
10,7
12,8
za příplatek
za příplatek
černá
černá
černá
černý kovový
černý kovový
černý kovový
Virtuos® RJ-50 10P10C pro připojení externího kabelu / propojovací kabel za příplatek dle výběru
• úzká zásuvka
• zásuvky s malou hloubkou
s plnohodnotným pořadačem
• vyjímatelný pořadač shodný s flip-topy
• štěrbina v předním panelu
• SK-500B - kovový pořadač se samostatnými mincovníky

Virtuos FLIP-TOP s horním otvíráním

Typ zásuvky

FT-460V1

Číslo výrobku

EKN0003

· kompaktní rozměry · různá barevná provedení · CZ manuál

EKN0002

Přihrádky

EKN0004

FT-460V4

FT-460V3

EKN0006

EKN0005

6× pro bankovky / 8× pro mince

Rozměry Š×V×H (mm)

460 × 100 × 170

Hmotnost (kg)

4

4,8

Konstrukce

odolná celokovová
za příplatek

✓

✓

✓

✓

černá / černá

černá / černá

černá / nerez struktura

bílá / bílá

bílá / nerez lesklý

Zamykací kryt
Barva zásuvky / víka
Konektor / kabel

Virtuos® RJ-50 10P10C pro připojení externího kabelu / propojovací kabel za příplatek dle výběru

Nejběžnější KABELY A ADAPTÉRY k pokladním zásuvkám Virtuos

RJ12 24V

RJ12 9-12V

RJ45 12V

univerzální

USB adaptér

RS-232 adaptér

Adaptér pro term.
FiskalPro VX520

Ethernet TCP/IP
adaptér

EKA0518

EKA05112

EKA0517

EKA0521

EKN9001

EKN9002

EVA0006

EVA0001

10P10C, RJ-50

10P10C, RJ-50

10P10C, RJ-50

10P10C, RJ-50

zás. 6P6C, RJ-12

zás. 6P6C, RJ-12

zás. 6P6C, RJ-12

zás. 6P6C, RJ-12

6P6C, RJ-12

6P6C, RJ-12

8P8C, RJ-45

bez konektoru

USB typ A

RS-232 DE-9 F

8P8C, RJ-45

ethernet RJ-45

24V

9-12V

12V

9-24V

24V

24V

24V

24V

tiskárny
Star, Epson, OKPRiNT

12V tiskárny

pokladny
Euro 50, mini Efox

vlastní zapojení

POS systémy

POS systémy

FiskalPro VX520

POS systémy

Délka kabelu

1,1 m

1,1 m

1,1 m

1,5 m

1,2 m

1,2 m

2m

1,2

Barva

černá

černá

černá

černá

černá

černá

černá

černá

Typ
Číslo výrobku
Konektor 1
do pokladní zásuvky
Konektor 2
do POS systému
Napětí
Určeno pro

Pokladní zásuvky Virtuos
Pokladní zásuvky Virtuos mají celokovové provedení, díky kterému je
zajištěna jejich vysoká stabilita. Jednotlivé modely pokladních zásuvek se
od sebe liší především svým fyzickým vzhledem, vnějšími rozměry
a uzpůsobením pořadačů.
Pokladní zásuvky Virtuos nabízíme v těchto kategoriích:
•
•
•

Konektor Virtuos
Pokladní zásuvky Virtuos jsou vyráběny s uživatelsky volitelným rozhraním.
Zadní nebo spodní strana zásuvky je osazena speciálním konektorem
Virtuos® RJ50-10P10C. Do tohoto konektoru lze zapojit různé typy
externích kabelů, které určují způsob připojení pokladní zásuvky k systému.
To umožňuje operativní volbu typu kabelu v okamžiku instalace.

STANDARD – s předním otvíráním
SPECIÁL – s nestandardními rozměry či pro speciální použití
FLIP-TOP – s horním otvíráním

Na všechny pokladní zásuvky Virtuos se vztahuje záruční doba 2 roky.

Příslušenství a náhradní díly

Umístění konektoru na zadní straně zásuvky

Skladem je dostupná široká nabídka příslušenství a nejrůznějších
náhradních dílů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tlačítka pro otevírání zásuvek
držáky pro zavěšení pokladní zásuvky
náhradní pořadače, kryty pořadačů
přepážky do pořadačů
držáky bankovek
zámky, ložiska
elektromagnety
pružiny, táhla
vodící lišty, západky

Umístění konektoru na spodní straně zásuvky

Připojení k pokladním systémům
Kabely Virtuos jsou uzpůsobeny pro připojení do pokladních tiskáren,
registračních pokladen, přes sériové (RS232) nebo USB adaptéry
k běžným PC. Díky univerzálnímu konektoru Virtuos® RJ50-10P10C lze
pouhým výběrem odpovídajícího kabelu připojit pokladní zásuvky Virtuos
k libovolnému pokladnímu systému.

