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Terminál POS XT-3815

Prodej, markování a služba zákazníkům by měly probíhat hladce a bezchybně. Díky inovativnímu zařízení, jakým je 
terminál XT-3815, probíhá markování a obsluha rychle a profesionálně. Výkonný terminál XT-3815 je nejnovějším  
úspěchem společnosti Posiflex a vybaven, mimo jiné, 4 jádrovým procesorem Celeron a až 8 GB pamětí RAM.
Praktický  polohovací stojan umožňuje a je vybaven nastavení pro jakýkoliv provoz. Následná konfigurace umožňuje 
uspořádání obrazovky podle individuálních potřeb a preferencí. 

V oblasti prodeje pokladních terminálů jsou klíčovými prvky zejména: rychlost, spolehlivost, životnost a intuitivní 
ovládání. Proto je terminál XT-3815 vybaven vlastní technologií „fan-free” (pasivní chlazení bez mechanického 
ventilátoru) a výkonným procesorem Intel Celeron. Další nespornou výhodou je plochá, omyvatelná, dotyková 
obrazovka s nejnovější desetibodovou kapacitní maticí. Moderní design pokladny vypadá nadčasově v obchodech, 
restauracích i na čerpacích stanicích.

Inovativní prodejní terminál!

Klíčové vlastnosti terminálu XT-3815:

• Vodotěsný, prachuvzdorný a snadno omyvatelný;

• Moderní inovativní design, vlastní  „fan-free”technologie;

• Kvalitní a odolná dotyková obrazovka 15”;

• Nadstandardně vysoký výkon s úspornou energetickou náročností;

• Možnosti rozšíření o bateriové MiniUPS (záložní zdroj) nebo integrovaný zákaznický displej;

• Odolná hliníková „heavy duty” konstrukce umožňující jednoduché a spolehlivé užívání 
i v zátěžových provozech;

• 3 roky záruka s možností rozšíření až na 5 let.



Vodotěsné pouzdro
Poskytuje ochranu 
Vašeho systému.

Vodotěsné pouzdro
Poskytuje ochranu 
Vašeho systému.

Plochý 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

Základna osmé generace
Umožňuje integraci základny
miniUPS s baterii a síťovým adaptérem 

Integrovaný zákaznický 
displej
Zobrazuje objednávky 
nebo reklamní sdělení

SPECIFIKACE XT-3815

Procesor Intel® Celeron® J1900 (2M cache, až do 2,42 GHz)

Paměť (Ram) DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1 max. 8GB, ve výchozím nastavení 2GB    

Pamět (Disk) Rychlý SSD 32 ~ 64 ~ 128 GB nebo 2,5” 500 GB SATA HDD (SATA 2 porty)

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

Audio Vestavěný reproduktor 2W

UPS Ano, vestavěná baterie (volitelná, vyžaduje základnu Gen. 8)

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

OBRAZOVKA                

LCD 15” TFT LCD, 1024x768

Dotykový monitor Kapacitní sklo  P-CAP 10 dotykové body (USB) - bez rámu (Bezel Free)

Sklon 15° až 90°

PŘIPOJENÍ  

LAN 10 / 100 / 1000Mb

Počet USB portů 7 (1 x USB 3.0 /2.0 + 6 x USB 2.0)

Série Portů 4 (DB9x3, RJx1), 5V / 12V COM1 / COM2 / COM3 / COM4

VGA D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posifl ex       

Port CR 1 kontrola 2 CR           

FYZICKÉ PARAMETRY  

Rozměry (mm) 372 w. X 320 hloubka. x 253 výška.

Hmotnost (kg) 5.6

PROSTŘEDÍ                

Provoz 0 ° C - 40 ° C, 20% relati vní vlhkost - 90% RH (SATA HDD) | 0 ° C - 50 ° C, 20% relati vní vlhkost - 90% 
relati vní vlhkosti  (SSD)

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

MOŽNOSTI                

Disk SSD Min. 16GB - max. 128GB          

WIFI externí WiFi adaptér (USB)

LM-6607 Pro zákazníka s  7” obrazovkou LCD namontován na terminálu

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

MSR SA-305 Čtečka magneti ckých karet integrovaná použití  modulu RFID a čtečku oti sků prstů

MSR SA-405 Čtečka magneti ckých karet integrovaná 3G modulu a čtečkou oti sků prstů

LM-3010 Zákaznický displej integrovaný do terminálu 10” 

LM-3014 Zákaznický displej integrovaný do terminálu 14”

LM-3015 Zákaznický displej integrovaný do terminálu 15”

UPS baterie 2300mAh / 12V (volitelně - vyžaduje databázi osmé generace)

Výrobky posiflex jsou  navrženy a vyrobeny  v Taiwanu přes  Posiflex Technology INC.
Informace o výrobcích a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Certifikace


