BRAVO!
System POS o wielkim potencjale
Elcom BRAVO to bardzo praktyczny system POS z ekranem dotykowym, o dużej wydajności i z szerokimi możliwościami
podłączenia urządzeń zewnętrznych. Funkcjonalne wzornictwo i kompaktowe wymiary obudowy sprawiają, że nadaje się
praktycznie do zadań każdego rodzaju i prawie w każdej branży.

Wygodne sterowanie
dotykiem
Dotykowy ekran z odporną na ścieranie powierzchnią umożliwia sterowanie
urządzeniem za pomocą dowolnego przedmiotu bez obawy o zarysowanie
wyświetlacza. Panoramiczny ekran o przekątnej 15,6“ jest wystarczająco
duży do wyświetlania wszystkich informacji o sprzedaży jednocześnie. W
razie potrzeby urządzenie można rozbudować o wyświetlacz klienta lub
pełnowartościowy ekran do celów marketingowych.

Praktyczna regulacja
nachylenia
Regulowany kąt nachylenia ekranu zwiększa funkcjonalność urządzenia. W
rezultacie otrzymujemy ergonomiczne i wygodne w obsłudze urządzenie,
które można ustawiać na różnej wysokości.

Możliwość podłączenia szerokiej gamy
urządzeń zewnętrznych
System kasowy BRAVO oferuje możliwość podłączenia urządzeń
zewnętrznych zależnie od potrzeb stanowiska pracy. Umożliwiają to liczne
porty, do których można podłączyć skaner kodów kreskowych, wagi
elektroniczne, szuflady, zewnętrzny wyświetlacz, klawiaturę, terminal
płatniczy, moduł WiFi USB lub czytnik kart. Dostęp do wszystkich portów
urządzenia jest wyjątkowo szybki i łatwy.

Wysoka wydajność, niski pobór mocy
Odpowiednią moc obliczeniową przy jednoczesnej wysokiej efektywności energetycznej gwarantuje cztero-rdzeniowy przemysłowy
procesor Celeron J1900 marki Intel. Dzięki niemu Bravo zużywa dziesięciokrotnie mniej energii niż standardowy komputer.

Chłodzenie

Aktywne

Wyświetlacz dotykowy

Dotyk rezystancyjny

Przekątna

15.6" TFT LCD

Rozdzielczość

1366 x 768 pixel

Luminancja ekranu

220 nits

CPU

Intel Celeron J1900 1.99-2.42 GHz (Quad Core)

RAM

DDR3L 4 GB (max. do 8 GB - opcjonalnie)

HDD

500 GB (2,5" SATA) lub 64GB/128GB SSD

VGA port

1x DB-15 VGA

USB port

5x (w tym USB3.0)

LAN port

1x 10/100/1000 Mbps (RJ45)

RS-232

4x DB9 COM +5 /+12V (regulacja w biosie)

Audio

Wbudowane głośniki

Wejście równolegle

1x DB25 (LPT)

Wejście pod gniazdo kasowe (obsługa szuflad)

1x RJ11

Wskaźnik LED

Tak

Zasilanie

12V / 5A DC-IN (zewnętrzny zasilacz)

Pobór mocy

25W

Wymiary (Sz. x Wys. x Gł.)

320 x 350 x 250 mm

Ciężar

8,5 kg

Gwarancja

18 msc

System operacyjny (opcja)

(32/64 bit) Windows 7/ 8.1 / Windows 10 /Linux

w skrócie:

nowoczesny design, kompaktowa budowa

wydajny i jednocześnie energooszczędny

Większy ekran dotykowy - 15.6" (panorama), posiadający wyższą rozdzielczość (1366x768), bezpośrednio przekłada
się na zwiększenie obszaru roboczego programów sprzedażowych i poprawę ergonomii pracy kasjera. Oprócz tego
wbudowane złącze VGA do obsługi dodatkowego ekranu umożliwia wyświetlanie reklam, menu, cennika lub
informacji produktowych (składniki dania w restauracji) dla klienta.

