VEKOBS

TouchScreens
V-Touch 15TA/TB

15” dotykový panel
zvýšená odolnost
připojení přes USB
pevný stabilní podstavec
kabely skryté uvnitř
naklápění 0 – 90°
odolný proti prachu a stříkající vodě
ovladače Windows, Mac
a nejpoužívanější distribuce Linuxu
servisní balíček Expres Gold*
volitelně zákaznický displej
a čtečka magnetických karet

špičková kvalita
nejen pro pokladní systémy

Model 15TB navíc obsahuje porty DVI, RS-232, RJ-45 a dva USB porty typu A
pro připojení dalších periférií - ideální řešení například pro pokladní systémy.
* Díky balíčku Expres Gold máte garanci, že v případě závady bude panel zdarma
odvezen do servisního střediska a opravený vrácen zpět do 3 pracovních dnů, případně si
můžete objednat předem opravu na počkání v servisním středisku VEKOBS v Praze.

TouchScreens

VEKOBS

V-Touch 15TA/TB

Technické parametry
Model

15TA

15TB

Barva

černá

Rozměr displeje

304.1 * 228 mm

Doporučené rozlišení

1024 * 768

Jas

250 cd/m² (typ)

Kontrast

600:1 (typ)

Doba odezvy

8 ms (typ)

Úhly pohledu (L/R/U/D)

80 / 80 / 80 / 80

Úhel naklopení
Vstupní konektory pro obraz

0 / 90
D-Sub 15 pins

Spotřeba
Vstupní frekvence

D-Sub& DVI
20W

Horizontálně: 31.5-60.2 kHz Vertikálně : 56.3Hz-75Hz

Zdroj napětí

DC 12V +/- 10%

Teplota

Operační: 0°C~40°C, Skladovací: -10°C~50°C

Vlhkost

Operační: 20%~80%, Skladovací: 10%~90%

Váha

4.67kg (netto)

Rozměry

365.2 (Š) * 338.6 (V) * 200.0 (H) mm

Upevnění na zeď

VESA 75 x 75 mm

Certifikáty

CE, FCC,BSMI, CCC

Příslušenství (volitelně)
Čtečka magnetických karet

3 stopy

2. LCD panel - zákaznický

7" / 8.4" / 10.4"

Zákaznický displej
TOUCHSCREEN
aktivace:
aktivační tlak:
světelná propustnost:
více operační teplota:
skladovací teplota:
chemická odolnost:
odolnost povrchu:
životnost:
kompatibilita:
rozhraní:

VFD

jakýmkoliv předmětem nebo prstem (i v rukavici)
< 50gr
80% +/-2%
-10°C - 70°C
-30°C - 85°C
Alkohol, aceton, vazelína a základní domácí čističe
3H dle normy JIS K5400
až 3 5 milionů dotyků v jednom místě prstem
Windows XP / Vista / 7 / CE, DOS, LINUX, MAC
USB (model 15TB navíc 1xRS232, 1xRJ-45 a 2xUSB typ A)

Specifikace je objektem změny bez předchozího oznámení. Všechny názvy firem či obchodní značky jsou majetkem jejich vlastníků. VTOUCH-15TA/B-10/11
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