Dotykové pokladní systémy

restaurace ● hotely ● penziony
letní zahrádky ● kavárny ● cukrárny
vinotéky ● kadeřnické salóny
trafiky ● butiky ● obchody ● lékárny
AerPOS PP-9635 je dostatečně výkonný,
kompaktní, snadno rozšiřitelný systém jednotné
Aer koncepce v bezvětrákovém provedení
s celokovovým podstavcem.
> Výhody AerPOS řešení














Výkonné zařízení s nízkou spotřebou šetrné k životnímu prostředí
Kvalitní, garantované provedení Virtuos® s tříletou záruční dobou
Životnost obrazovky až 100 tisíc hodin – LED LCD displej
Modulární systém umožňuje použití ve velmi rozmanitých provozech
s odlišnými nároky a potřebami uživatele
Široká nabídka portů pro připojení velkého množství různých periferií
včetně stále hojně používaných třech sériových „COMů“
Tiché, pasivní, bezvětrákové chlazení eliminuje zanesení zařízení prachem
a mastnotou a prodlužuje životnost celého zařízení
Veškerá elektronika je umístěna v jednom celku spolu s displejem
Uživatelsky výměnný slot pro 2,5” HDD SATA nebo SATA SSD
Integrovaný přídavný zákaznický displej – šetří pracovní prostor a s celým
systémem tvoří velmi kompaktní a přirozený celek
K dispozici držáky pro standardní zákaznické displeje či VESA monitory
Dodání i s předinstalovaným OS Windows 10 IoT
Jednotný Aer design nabízí podobný vzhled a sdílení řady příslušenství
společného s Aer monitory a dalšími Aer produkty

AerPOS PP-9635AV (s rámečkem)
základní ekonomické provedení s rámem
kolem displeje. Klasický vzhled – stabilita.

Provedení bez podstavce Wall-mount

AerPOS PP-9635BV/CV (bez rámečku)

AerPOS je standardně vybaven VESA roztečí šroubů a díky
své kompaktnosti lze snadno nainstalovat na různé držáky
a úchyty. Na přání lze dodat i bez podstavce.

moderní a elegantní vzhled v kombinaci
se stříbrnou a polykarbonátovým sklem.
(vyobrazen s nainstalovaným přídavným zák. displejem)
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Virtuos AerPOS PP-9635
> Základní parametry
















15“ LCD LED displej s rozlišením 1024x768, jas 350 cd/m2 s životností
až 100 tisíc hodin v jednom pouzdře spolu se základní deskou
Barva černá (typ AV) nebo černá se stříbrnou (typ BV, CV) – volitelně bílá
Dotyková plocha ELO nebo ABON 5-ti drát s rezistivním senzorem,
model KBB0814 má kapacitní vrstvu
Čtyřjádrový CPU Intel® Celeron™ Quad J1900 až 2.42 Ghz
Paměť 4 GB rozšířitelná až na 8 GB, 1 x 204-pin DDR3L
3 x sériový port: COM1 (RJ45), COM2 a COM4 s napájením RI (5V/12V)
4 x USB port 2 x 2.0, 2 x 3.0 + 1 x 24V Power USB
1 x VGA výstup pro 2. LCD displej
1 x RJ11 konektor pro připojení pokladní zásuvky 12V/24V
1 x RJ45 Giga LAN 10/100/1000 BaseT Ethernet
1 x PCI slot Mini PCI-e (interní) + interní USB 2.0
1 x 12V DC vstup + 1 x 12V DC výstup Jack 2,5 mm
Integrované reproduktory 2 x 2W
Napájení z externího zdroje 150 W (12V/12,5A)
Kompatibilní s OS Windows 7, 8, 10, Embedded POSReady 7, 8, 10 IoT

Elegantní provedení v bílé barvě

> Objednací kódy (vybrané produkty, více na www.virtuos.cz)
KBB0806
KBB0807
KBB0814
KBB0815
KBB0816

AerPOS PP-9635AV, 4GB RAM, rámeček, černý
AerPOS PP-9635BV, 4GB RAM, bez rámečku, černý
AerPOS PP-9635CV, 4GB RAM, kapacitní, bez rámečku, černý
AerPOS PP-9635AV, 4GB, 120GB SSD, Windows 10 IoT, rámeček, černý
AerPOS PP-9635BV, 4GB, 120GB SSD, Windows 10 IoT, bez. rám., černý

K předinstalovaným systémům dodáváme záchranný Virtuos® USB disk umožňující
rychlou reinstalaci OS (návrat do výchozího stavu).

> Volitelné příslušenství
KBB9813
KBB9803
KBB9806
KBB9881
KBB9807
KBB9804
KBB9808
KBB9805
KBB9884
KBB9810
KBB9811
KBB9885
KBB9603
EAPOSA9203
JNA0004

Čtečka 1D/2D čárových kódů pro Aer
Čtečka magnetických karet (3 stopy)
Čtečka iButton klíčů + 5 klíčů
Čtečka RFID (13,56 MHz) karet
Čtečka otisků prstů
Čtečka mgnt. karet a iButtonů + 5 klíčů
Čtečka mgnt. karet a RFID karet
Čtečka mgnt. karet a otisků prstů
LCD zákaznický displej 20x2
Držák externích zákaznických displejů
VESA držák druhého monitoru
Druhý LCD 11,6“ bezdot. displej vč. drž.
Náhradní napájecí adaptér 150W
Náhradní, další iButton klíč
Windows 10 IoT

Instalace na tyčovém držáku

VESA držák 2. monitoru

Integrovaný zákaznický displej 2 x 20 znaků

Držák externího zákaznického displeje
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