
ninô
ultra-kompaktný a plne nastaviteľný POS systém

So svojím elegantným moderným vzhľadom a

funkciami  je ultra-kompaktný, plne

nastaviteľný POS terminál, ktorý sa dokonale hodí

pre väčšinu maloobchodných a reštauračných

prevádzok.

má 14“ dotykový displej s formátom 16:9 a je

navrhnutý tak, aby nebol väčší ako malé

desktopové riešenie s plnou POS funkcionalitou.

Vďaka svojmu úplne flexibilne nastaviteľnému

stojanu, ktorý je pripojený k liatej hliníkovej

základni, je ho možné sklopiť alebo upraviť tak, aby

všetky uhly pohľadu na plochu monitora boli do

90°.

To znamená, že môže byť použitý ako plochá alebo

vertikálna konzola na jeho stojane, alebo ho je

možné zavesiť na stenu, stĺp, alebo iný typ stojanu

pomocou VESA upevňovacích prvkov.

používa bez-ventilátorové prevedenie, je

ideálny pre drsné prostredie a je vždy v súlade s

novými ekologickými normami.

Je to ideálny spoločník pre všetky typy obchodných

a reštauračných prevádzok.
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AURES ninô je malý, spoľahlivý, kompaktný

a plne nastaviteľný POS systém

Špecialista na POS riešenia



ninô malý, kompaktý a šikovný

Kľúčové vlastnosti

m o d e l ninô

Všeobecné parametre

Komunikačné rozhrania

4x RS232 RJ45 modular (možnosť napájania 2 portov)

10/100/1000Mbit.s; 1x RJ45 modular

1x RJ11 modular (12V/24V)

áno, 1x Display Port

áno, 1x zákaznícky displej/LCD displej; 2x snímače (MG,EAN,RFID,DALLAS)

Externé periférie

snímač MG kariet

snímač DALLAS

snímač otlačku prst.

snímač 1D/2D

áno, dvojriadkový alfanumerický VFD s podsvietením

áno, LED LCD 10.1" (16:9 formát/1024x600 bodov)

zákaznícky displej

sekundárny LCD

áno

áno

áno

nie

Prevedenie a záruka

materiál

farba

veľkosť (DxVxH)

váha

kostra PC bázy a podstavec - odľahčená kovová zliatina, kryt PC bázy a monitora - čierna matná

361x254x81mm( úplne sklopený), 361x232x255mm (monitor sklopený do 55°)

3.7kg

napájanie

záruka štandardne 12 mesiacov

externý adaptér, 65W, 19V/4.74A

matná čierna, iné farebné prevedenie na vyžiadanie

malé a kompaktné prevedenie

monitor nastaviteľný až do 90° sklonu

plná možnosť sklopenia monitoru k základni

bez-ventilátorové prevedenie

možnosť osadiť externé periférie

možnosť modifikácie pre upevnenie na iný stojan,

stenu alebo stĺp pomocou VESA upevňovacích prvkov

www.rmtes.sk
tel.:+421 33 53 53 133

mobil.: +421 905 503 603

320GB SATA 2.5", možnosť osadiť SSDprocesor

Windows XP/7/8; Windows POSReady 2009/POSReady 7; Linuxpodporované OS

odporová technológiadotykové rozhranie

formát 16:9, 1366x768 bodovrozlíšenie monitora

14" LCDveľkosť LCD panelu

250GB SATA 2.5", možnosť osadiť SSDpevný disk

2GB DDR3 SODIMM (max.4GB)operačná pamäť

Windows POS Ready 7predinštalované OS

USB porty

RS232/COM porty

LAN adaptér

CR port

port pre ďalšie LCD

rozhranie pre ADD-

ON rozšírenia

4x USB 2.0


