Monitor dotykowy TM-3115
Estetyczny! Profesjonalny! Wytrzymały!
Monitor o klasycznej proporcji i rozdzielczości z bardzo trwałym i czułym ekranem dotykowym, który gwarantuje
niezwykle płynną pracę. Jego design i możliwość ukrycia kabli w podstawie sprawia, że pasuje do każdego wystroju
stanowiska sprzedażowego.
Monitor może być zasilany z zasilacza lub bezpośrednio przez kabel VGA z terminala Posiflex. Dla wygody użytkowania w monitorze znajduje się port USB, który umożliwia podłączenie klawiatury lub skanera kodów kreskowych.
Dodatkowo, regulowany kąt nachylenia monitora umożliwia ustawienie go na blacie lub powieszenie na ścianie czy
w boksie kasowym przy zachowaniu wygodnej i szybkiej pracy w każdej sytuacji.

www.posiflex.com.pl

Montaż
na blacie, ścianie
czy w boksie kasowym

Specyfikacja

Czytniki
magnetyczny, zbliżeniowy,
biometryczny

Ekran pojemnościowy
łatwy w utrzymaniu
czystości

TM-3115

Ekran
Rozdzielczość

1024 × 768

Wielkość

15” TFT LCD

Rodzaj dotyku

P-CAP pojemnościowy, szklany ekran

Nachylenie

Od 15° do 70°

Obszar aktywny (wys. x szer. w mm)

304.128 x 228.096

Plamka (pixel pitch, wys. x szer. w mm) 0.297 x 0.297
Kąt widzenia

80/80/80/80 stopni

Kontrast (ms)

600 : 1

Czas reakcji (cd/m2)

3 ms (Raising)/5 ms (Falling)

Jasność

350 cd/m2

Interfejs

Monitor VGA D-SUB 15 Pin (obraz oraz zasilanie 12V) + USB (dotyk)

Zasilanie

12V / 40W

Standardowa gwarancja

12 miesięcy

Parametry fizyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)

372 x 300 x 258

Waga (kg)

4,71

Kolor

Czarny

Środowisko
Praca

0°C - 50°C, wilgotność 20%~85%RH

Przechowywanie

(-20°C) - 70°C, wilgotność 10%RH - 90%RH

Opcje
SL-105

Czytnik kart magnetycznych montowany do monitora (opcja dodatkowa)

SL-305

Czytnik kart magnetycznych z możliwością dodania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych (opcja dodatkowa)

Montaż na ścianie

VESA 100x100 (opcja dodatkowa)

Certyfikaty
Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC.
Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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