®

ActivePOS

A FASY ActivePOS® rendszert a modern értékesítés automatizálódása és ennek kapcsán felmerülõ új vásárlói igények hívták életre.
Az ActivePOS® különbözõ hardverkonfigurációkat tesz lehetõvé, melyet a felhasználó szabadon állíthat össze saját igényeinek,
szükségleteinek megfelelõen, s melynek végeredményeként egy könnyen kezelhetõ, az eladási mûveleteket villámgyorsan, gördülékenyen
lebonyolító rendszer birtokába kerül.
A FASY MiniPOS, a rendszer „lelke”, nem más, mint egy PC-alapú egység, melyhez a robusztus, rendkívül gyors, Elektronikus Naplóval
ellátott Zephyr adómemóriás nyomtató csatlakozik: mûszaki tekintetben tökéletes és eredeti, dizájnos egységet képezve.
Különbözõ, standard portok teszik lehetõvé a speciális perifériák csatlakozását a felhasználó igényeitõl függõen: ilyen például a kiváló
FASY VisiPOS érintõképernyõ, mely a FASY Active POS® rendszer részeként, de bármely más, hosszú élettartamú, 15" monitort igénylõ
rendszer részeként is szerepelhet. A FASY VisiPOS képernyõ tervezése ipari standardok figyelembevételével történt, melyek maximális
megbízhatóságot és a piacon levõ legtöbb monitornál hosszabb élettartamot (MTBF) garantálnak. Az érintõképernyõ stabilitása, ellenálló
képessége minden környezetben biztosítja a pontosságot és hosszú élettartamot a használat során.
Az elegáns Fasy KeyPOS billentyûzet szintén egyike az opcionálisan csatlakoztatható perifériáknak. Az integrált érintõpados, PS2
billentyûzet ötvözi a hagyományos billentyûzet és az egér legelõnyösebb tulajdonságait, helytakarékossága mellett sokkal ellenállóbb és
könnyebben tisztán tartható.

Mûszaki jellemzõk

ActivePOS®

MiniPOS

VisiPOS®

• CPU: VIA 1 GHz- tõl
• RAM: 512 MB-tól 1 GB- ig
• HDD: Min. 40 GB, 2,5", hosszú élettartam
• Soros I/O: 4 x RS232 (+5/+12 V-ról táplált)
• USB I/O: 4 x 2.0 USB (back panel), 1 x 2.0
USB (front panel)
• Ethernet: 2 x 10/ 100 Base T
• Egyéb portok: 2 x PS2, 1 párhuzamos
ESP/EPP/ECP
• Egyéb: Controller video AGP (1024 x 768
XGA), PCI slot, SD-MMC kártyaolvasó,
integrált hangszóró (mono)
• Nyomtató egység: Fasy Zephyr Elektronikus
Naplóval ellátott, 80 mm-es hõnyomtató
• Vevõkijelzõ: 2 x 20 alfanumerikus, integrált
tornyos vevõkijelzõ ((C) verzió) vagy 232remote kijelzõ, vagy a Zephyr nyomtatóba
integrált numerikus kijelzõ
• Billentyûzet: FASY POS 64/101 billentyûs,
PS2 2 x 20 alfanumerikus kezelõi kijelzõvel
• Méretek: 324 mm (hosszúság) x 302 mm
(szélesség) x 190 mm (magasság)
• Tornyos kijelzõ 334 mm (magasság)

• LCD panel: 15.0" (304,1 x 228.1 ) TFT mátrix
folyadékkristályos képernyõ, XGA, 1024 x
768, színmélység: 16.2 millió, láthatósági
szög 120°/110°, Fényerõ: 380 cd/mq (max)
• Érintõképernyõ:
• Tartóállvány állíthatósága: 3 pozícióban
(20°/30°/43°)
• Frontális védettség csepegõ vízbehatolástól
(IPX1 )
• WIR chip kártya: ISO 7816
• Integrált USB controller
• Méretek: Képernyõ: 370 mm x 300 mm,
tartóállvány: 270 mm x 190 mm

MiniPOS

VisiPOS®

KeyPOS
PS2 Qwerty kiosztású hagyományos
billentyûzet
• billentyû típusa: cherry MX
• Konfigurálhatóság: 68 programozható
billentyû
• vízhatlanság: frontális cseppálló IPX1
• Érintõpad: integrált, sx és dx nyomógombos
érintõpad
• Méretek: 410 mm x 195 mm x 45 mm

KeyPOS®

Zephyr adómemóriás nyomtató
Egyéb perifériák
• Hõnyomtató: 80 mm
• Nyomtatási sebesség: 150 mm/mp
• Automata papírvágó: integrált, MCBF=106
• Elektronikus Napló: Fasy EJ min. 128 MB
• Papírbefûzés: egyszerûsített
• Érzékelõk: papírvég érzékelõ,
papírkifogyás közeledtét jelzõ érzékelõ
• Tápegység: MiniPOS- tól különálló
FASY Hungária Kft.
2040 Budaörs,
Károly Király u. 88.
T +36 23500668
+36 23500669
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A MiniPOShoz standard portjain keresztül
csatlakoztathatunk egyéb perifériákat, vonalkódolvasókat, konyhai nyomtatókat, wire-less
access-pointokat.

Az Ön partnere:

