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Terminál POS-3316E

Terminál POS-3316 s pasivním chlazením bez mechanického ventilátoru (fan-free) je vybaven 
výkonným procesorem a odolnou dotykovou obrazovkou. Mezi ostatními terminály je POS-3316 
ideálním řešením v porovnání cenové dostupnosti a nabízené kvality.

Polohovací stojan umožňuje příjemné nastavení pokladny. Následná konfigurace umožňuje 
uspořádání obrazovky podle individuálních potřeb a preferencí. 

Klíčové vlastnosti terminálu POS-3316:

• Inovativní design s pasivním chlazením;

• Nadstandardně výkonná dotyková obrazovka 15,6”;

• Výkonný a energeticky úsporný procesor Intel a SSD;

• Variabilní možnosti rozšíření např. o čtečku paměťových karet nebo integrovaný zákaznický 
displej, který zobrazuje objednávky a reklamní sdělení;

• Kompaktní tvar s využitím minimálního pracovního prostoru, s estetickým vedením kabelů 
spodní částí terminálu;

• 2 roky záruka s možností prodloužení až na 4 roky.

Ekonomický pokladní terminál!



Rovný sklon 
Úspora místa, umožňuje montáž 

dotykového terminálu na stěnu nebo 
pracovní plochu

Nízký sklon
Zvyšuje interakci mezi prodávajícím 

a zákazníkem

Tradiční sklon
Standardní nastavení obrazovky

Větší obrazovka
Širokoúhlý 15,6” 
a vyšší rozlišení.

Další porty
Nacházejí se v zadní části pokladny, 
zabezpečené snímatelným krytem.

Informace o výrobcích a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Integrovaný zákaznický displej
Zobrazuje objednávky 
nebo reklamní sdělení

SPECIFIKACE POS-3316E

Procesor Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, 2GHz - 2.42 GHz)

Paměť (Ram) DDR3L 1333MHz, SO-DIMM x 1 max. 8GB, ve výchozím nastavení 4GB 

Paměť (Disk) 1 x SATA, výchozí 64GB SATA SSD (128GB SSD volitelná)

Napájení 12V DC napájení 30W nebo 60W  (energeti cká účinnost) 

Audio Buzzer

UPS není

Operační systém Windows POSReady 7, Windows 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10 IoT, Linux (volitelně)

OBRAZOVKA                

LCD 15.6” TFT LCD, rozlišení 1366x768 nebo 1024x768           

Dotykový monitor Rezisti vní (rezisti vní) rozhraní USB

Sklon Od 15° až 90°            

PŘIPOJENÍ                

LAN 10 / 100 / 1000Mb 

Počet USB portů 5 (4 x USB 2.0 na I/O 1xUSB 2.0 na zadním panelu)

Série portů 4 (DB9x3 na I/O, RJ-45x1 zadním panelu), 5V/12V na COM1 / COM2 / COM3 / COM4    

VGA D-SUB 15 pin 12V napájecí zdroj pro LCD monitor Posifl ex

Port CR 1 kontrola 2 CR

FIZICKÉ PARAMETRY               

Rozměry (mm) 372 hloubka x 320 gł. x 253 výška       

Hmotnost (kg) 5.86              

PROSTŘEDÍ                

Provoz 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)

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

MOŽNOSTI                

Disk SSD min. 32GB - max. 128GB         

MSR SA-105 čtečka paměťových karet namontovaných do terminálu (3 stopy)

MSR SA-305 čtečka magneti ckých karet integrovaná přidání RFID modulu a čtečka oti sků prstů

MSR SA-405  čtečka magneti ckých karet s podporou 3G modulu a čtečka oti sků prstů

LM-6807U Zákaznický displej integrovaný do terminálu 7”  

LM-3010 Zákaznický displej integrovaný do terminálu 10”

LM-3014 Zákaznický displej integrovaný do terminálu 14”

LM-3015 Zákaznický displej integrovaný do terminálu 15”
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