Terminal XT-2614Q
Nowoczesny design i wygoda w użytkowaniu
Terminal dotykowy XT-2614Q został wyprodukowany z myślą o aplikacjach sprzedażowych opartych o system
Android. To sprawdzona, nowoczesna i elegancka konstrukcja, która wyposażona jest w 14-calowy ekran. Liczne
porty USB, COM oraz LAN umożliwiają podłączenie wielu peryferii (jak drukarka fiskalna, czytnik kodów czy
szuflada na pieniądze), a energooszczędny procesor, oparty na architekturze ARM, zapewnia płynną pracę.
XT-2614Q wyposażony jest również w stabilną podstawę siódmej generacji, która pozwala na stabilne ustawienie
urządzenia według preferencji użytkownika.

Najważniejsze cechy terminala XT-2614Q:
•

Nowoczesny design i wygodna praca dzięki wybranemu kątowi nachylenia (tryb tradycyjny, niski lub płaski)

•

Szerokie możliwości rozbudowy np. o czytnik kart magnetycznych

•

Estetyczny system prowadzenia kabli przez podstawę terminala

•

Przeznaczony do intensywnej pracy 24h, 7 dni w tygodniu

•

2 lata gwarancji

www.posiflex.com.pl

Montaż
na blacie, ścianie
czy w boksie kasowym

Specyﬁkacja

Ekran pojemnościowy
łatwy w utrzymaniu czystości
i odporny na zalania

Czytnik
kart magnetycznych

XT-2614Q

Procesor

ARM Cortex-A7 Quad Core, 1GHz

Pamięć (RAM)

1 DDR3 max. 2GB

Pamięć masowa (Dysk)

8GB eMMC max. 16GB + microSD x 1

Zasilanie

12V DC zasilacz 40W

Audio

Wbudowany głośnik 2W

UPS

Nie

Systemy

Android 4.4

Tryb tradycyjny
Klasyczne ułożenia ekranu

Ekran
LCD

14” TFT LCD, rozdzielczość 1366x768

Panel dotykowy

Szklany - płaski bez ramki (Bezel Free) pojemnościowy P-CAP 10-punktów dotyku (interfejs USB)

Nachylenie

Od 15° do 90°

Połączenia
LAN

10/100/1000Mb

Liczba portów USB

3 x USB 2.0

Port szeregowy

2 x COM (DB9), 5V/12V na COM1/COM2

VGA

Tak D-SUB 15 Pin, (SDK opcja do integracji)

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

271 x 372 x 252

Waga (kg)

4

Tryb niski
Zwiększa interakcję między
sprzedawcą a klientem

Środowisko
Praca

0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD) odporność na wodę IP65 (przedni panel)

Przechowywanie

(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH

Opcje
WF-700 (WI-FI)

Moduł WiFi (USB dongle) 1T1R, 802.11bgn

MSR SL-104

Czytnik kart magnetycznych montowany do terminala (3 ścieżki)

Certyfikaty
Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
*Usługi Google Play nie są wspierane na tym urządzeniu.
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Tryb płaski
Zajmuje mało przestrzeni
i pozwala na montaż terminala
dotykowego w blacie

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca:

