Zákaznický displej LCD
• Univerzální zákaznický displej pro pokladní terminály
• Nastavitelný náklon a výška displeje
• Těžká základna dává displeji výbornou stabilitu, která
umožňuje volné umístění, možno montovat i napevno
• Podsvícený zobrazovač LCD (tekuté krystaly) a velké
znaky umožňují velký pozorovací úhel a vysoký
kontrast zobrazení znaků
• Podsvícení pomocí LED diod prodlužuje životnost,
snižuje spotřebu a zvyšuje svítivost až na 25 - 30 cd/m²
• Možnost zobrazení osmi uživatelsky definovaných
znaků (např. české znaky)
• Komunikuje prostřednictvím standardního sériového
rozhraní RS-232 nebo USB rozhraní (dle modelu)
• Snadné programování pomocí Esc sekvencí
• Napájení z externího adaptéru 12V, 1A nebo přímo ze
zdroje PC pomocí napájecí redukce 12V či devátého
pinu cannon konektoru sériového portu
• Součástí dodávky displeje: datový kabel, napájecí
adaptér 12V/1A, stojan, programovací manuál
> Specifikace

> Hlavy displeje
světlý šedozelený podklad
černé písmo pro modely:
FL-2024MW serial
FL-2024LW USB

tmavěmodrý podklad
bílé písmo pro modely:
FL-2024MB serial
FL-2024LB USB

Displej

tekuté krystaly (LCD)

Podsvícení displeje

LED 25 – 30 cd/m2

Velikost displeje

40 znaků (20 sloupců × 2 řádky)

Druhy znaků

192 předdefinovaných znaků v ROM
8 uživatelsky volitelných znaků v RAM

Velikost znaku

5 × 7 bodů + kurzorová řádka
6 (Š) × 14 (V) mm

Napájecí napětí

9-25V, 700 mA DC

Spotřeba

max. 3W

Rozměry panelu

228 (Š) × 94 (V) × 47,7 (H) mm
2 x sloupek: 150 (V) × 33 (průměr) mm
podstavec: 228 (Š) × 60 (V) × 114 (H) mm

Hmotnost

1,2 kg

Náklon panelu

0° – 30° ve třech krocích

Natáčení panelu

270°

Rozhraní

RS-232 (Dsub-9P) nebo USB

Střední doba poruchy

20.000 hodin

> Objednací kódy
LCD zákaznické displeje Virtuos FL-2024xx, 2 x 20 znaků 9 mm
EJA0002
EJA0003
EJA0004
EJA0005

FL-2024MW, serial (RS-232), 12V, béžový
FL-2024MB, serial (RS-232), 12V, béžový
FL-2024MW, serial (RS-232), 12V, černý
FL-2024MB, serial (RS-232), 12V, černý

EJA0007
EJA0011
EJA0012
EJA0013

FV-2024LB, USB, 5V, černý
FV-2024LB, USB, 5V, béžový
FV-2024LW, USB, 5V, černý
FV-2024LW, USB, 5V, béžový

Příslušenství: prodlužovací kabely, USB redukce, externí napájecí zdroje a redukce, náhradní nohy a podstavce…

