
Gladius Smart DeskTop
standardní provedení pro umístění zařízení
na pracovní desku, pult apod.

Gladius Smart AL-7435

> Výhody Gladius Smart řešení 

• výkonné zařízení a přesto šetrné k životnímu prostředí, 
 proto je také nazýván „green product“
• životnost obrazovky až 100 tisíc hodin – Gladius Smart je osazen
 LED LCD displejem 
• modulární systém umožňuje použití ve velmi rozmanitých
 provozech s odlišnými nároky a potřebami uživatele 
• široká nabídka portů pro připojení velkého množství periferií 
• pasivní (bezvětrákové) chlazení eliminuje  zanesení zařízení
 prachem a mastnotou a prodlouží tak jeho životnost
• výhodou bezvětrákového provedení je rovněž tichý provoz   
 a nízká spotřeba
• vestavěný zákaznický displej – šetří jak pracovní místo tak i Vaše   
 peníze, s celým systémem tvoří velmi kompaktní a přirozený celek
• další úspora pracovního místa vzniká díky důmyslnému uložení
 externího napájecího zdroje do podstavce Gladiusu, zdroj je tak 
 chráněn před případným nechtěným vytržením napájení
 ze zásuvky

v nabídce také pultové (tablet) provedení
Gladius Counter Top

Gladius Smart je vysoce inteligentní
a modulární systém v bezvětrákovém
provedení s celokovovou konstrukcí.

restaurace • hotely • penziony 
letní zahrádky • kavárny • cukrárny
vinotéky • kadeřnické salóny
tra� ky • butiky

Gladius Smart w/Printer and Scanner
provedení s držákem pro umístění pokladní tiskárny
nebo čtečky čárového kódu

Gladius Smart Wall-mount
provedení s VESA držákem pro montáž zařízení na stěnu

Dotykové pokladní systémy

TPC spol. s .r o.
Jičín > Průmyslová 1137  |  tel.: 493 544 435  |  e-mail: pokladny@tpc.cz
Praha > Pražská 1470/18B  |  tel.: 224 919 321  |  e-mail: obchod@tpcpraha.cz www.virtuos.cz

Pokladní systémy a periferie

Vážení obchodní partneøi, pøinášíme Vám novinku pro tento mìsíc

CCD èteèky èárového kódu
 MT6015, USBVIRTUOS

bøezen 2011

• rychlé a spolehlivé èteèní èárových kódù
za velmi atraktivní ceny 

Parametry
Šíøka ètecího pole až 110 mm
Hloubka ètecího pole 0 – 110 mm
Rozlišení 4mils (0,1 mm)
PSC (kontrastní pomìr) minimálnì 0,9
Rychlost snímání 200 snímkù/sec
Zdroj svìtla 660 nm èervená LED 

(viditelné svìtlo)
Snímaè CCD 2088 pixelù
Ètecí režimy se spouští
Napájecí napìtí 5 V ± 5 %
Rozmìry (d x š x h) 172 x 67 x 58 mm
Hmotnost vè. kabelu 170 g ± 5 g
Rozhraní USB (emulace klávesnice HID)
Kabel bez možnosti výmìny,

délka 210 cm
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Gladius Smart AL-7435

> Základní parametry

• 15“ LCD LED displej s rozlišením 1024x768, jas 450 nits, životnost
 až 100 tisíc hodin 
•  Dotyková plocha ELO 5-ti drát s rezistivním senzorem
•  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
•  Vestavěný zákaznický LCD displej 2x20 znaků
•  6x sériový port: COM 1, COM 2 (RS232C 9 pin D-sub male),
 COM 6 použit pro integrovaný zákaznický displej,
 COM 3 & COM 4 & COM 5 (RJ45)
•  5x USB port 2.0, 1x 12V Power USB
•  1x paralelní port, 25 pin D-sub female
•  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 PCI slot Mini PCI-e (interní)
•  1x 12V DC Jack 2.5mm
•  Audio výstup, integrované reproduktory 2 x 2W
•  Napájení z externího zdroje 150 W (12V/7.5A)
•  Sestavu je nutné doplnit o 2.5” HDD SATA nebo SATA SSD

> Podporované operační systémy

Windows XP, Windows XPE, POSReady 2009, Windows 7

> Volitelné příslušenství

•  čtečka magnetických karet (3 stopy)
•  čtečka iButton klíčů
•  čtečka otisků prstů
•  čtečka RFID (13.56MHz)
•  čtečka magnetických karet & čtečka čipových karet 
•  čtečka magnetických karet & čtečka otisků prstů
•  čtečka magnetických karet & čtečka čipových karet & čtečka
 otisků prstů
•  druhý 15” LCD displej
•  externí VFD zákaznický displej („na noze“)
•  bezdrátový WiFi LAN modul

> Zadní panel s konektory
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