
Podsvietený 15" LCD monitor 
zabezpečuje výbornú čitateľnosť pri 
každom svetle.

Citlivý dotykový panel poskytuje 
komfortné a presné ovládanie.

Procesor Intel Dual-Core ponúka 
bezkonkurenčnú kombináciu 
vysokého výkonu a minimálnej 
spotreby energie.

Vodeodolný a prachuvzdorný 
systém umožňuje využitie Uniq PC 
v náročných prevádzkach.

Flexibilný systém so širokou paletou 
možností pripojenia externých 
zariadení a príslušenstva.

Široká variabilita uchytenia pre 
efektívne využitie pracovného miesta.

Súčasťou technologických postupov 
pri výrobe je dodržiavanie zásad 
ochrany životného prostredia.

Zariadenie vyvinuté a vyrobené na 
Slovensku.



Dobre čitateľný displej s podsvietením
Displej počítača poskytuje jasný obraz vďaka vyššej 
svietivosti a LED podsvieteniu. To umožňuje výbornú 
čitateľnosť v prostredí s umelým aj prirodzeným osvetlením.

Deväťnásobne nižšia spotreba
Jedinečnou vlastnosťou Uniq PC je pasívne chladenie. 
Vďaka uzavretému systému bez otvorov a rotujúcich častí je 
činnosť počítača tichá s minimálnou mierou poruchovosti, 
čo predlžuje jeho životnosť. Je vhodný aj do nonstop 
prevádzok. Spotreba energie je deväťkrát nižšia v porovnaní 
s bežnými počítačmi.

Vysoká mechanická odolnosť
Uniq PC  150 má vysokú mechanickú odolnosť panela. 
Schopnosť znášať náročné podmienky je daná triedou 
ochrany IP65 predného panela a IP54 celého zariadenia. 
Počítač je odolný voči prachu, mastnote, striekajúcej 
vode a otrasom. Navyše jeho údržba je maximálne rýchla 
a jednoduchá. Stačí ho umyť vlhkou utierkou a tekutými 
čistiacimi prostriedkami.

Výkon a kompatibilita
Procesor Intel Dual Core ponúka výhodnú kombináciu 
minimálnej spotreby a vysokého výkonu. Procesory Intel 
sú kompatibilné s operačnými systémami Windows XP, 
Windows XP Embedded (pre single touch), Windows Vista 
a Windows 7.

Široká variabilita uchytenia
Kompaktné uchytenie a tvar počítača ponúkajú lepšiu 
ergonómiu pokladničného miesta. Možnosť voľby je 
z viacerých typov stojanov Tube Holder pre umiestnenie 
na zem, stôl alebo stenu. K dispozícii je aj štandardné 
uchytenie VESA. Polohovanie je variabilné v rozpätí 30 
stupňov. 

Displej

Displej 15“ TFT s LED podsvietením

Dotykový displej áno, rezistívny Touch window (single/10-prstový multitouch) 400 nitov

Pomer strán 4:3

Rozlíšenie 1024 x 768 pixelov

CPU

CPU Intel Atom N270 1.6 GHz

Intel Atom D525 1.86 GHz (Dual Core)

RAM 1GB - 2GB (N270), 2GB - 4GB (D525)

Úložisko dát HDD, SSD, Compact Flash

Vstupný/Výstupný port

USB 3 až 5 (voliteľné)

RS-232 2 až 3 (voliteľné)

VGA 1 (voliteľné)

Komunikácia

LAN 1

WiFi, Bluetooth, Audio in/out voliteľné

Parametre výkonu

Spotreba 23 W (N270), 29W (D525)

Napájanie 12V

Uchytenie

Rozmery (Š x V x H) 351 × 350 × 141 mm

Váha 4,5 kg

Uchytenie VESA 100, Tube Holder 50 alebo 130 cm, uchytenie na stôl alebo stenu

Prevádzka

Chladenie bezventilátorové, pasívne

Trieda ochrany
IP65 predný panel, IP54 celý počítač, IP20 pre uchytenie na stôl  alebo stenu, dotyková plocha 
odolná voči poškriabaniu, zariadenie odolné voči otrasom, antibakteriálny náter (voliteľné)

Teplota - pracovná/skladovacia 0°C až +40°C / -20°C až +60°C V informačnom letáku sú použité ilustračné obrázky. Vlastnosti 
a parametre uvedené v tomto letáku sa môžu zmeniť a nepredstavujú 
záväzok zo strany spoločnosti Elcom.

Váš predajca:

  , s.r.o.
Jesenná 26, 080 01  Prešov, Slovensko
Tel.: 051–74 64 111, Fax: 051–74 64 444
E-mail: elcom@elcom.eu, www.elcom.eu

Kompaktný uzavretý systém v hliníkovej 
konštrukcii poskytuje komplexné riešenie 
v podobe monitora, počítača a dotykového 
panela. Vysoký výkon, presné pohodlné 
ovládanie, mechanická odolnosť panela, 
vodeodolnosť a prachuvzdornosť z neho 
robia ideálne riešenie využiteľné v náročných 
podmienkach reštauračných zariadení, 
hypermarketov či v prevádzkach, kde  je potrebné 
reprezentatívne ale zároveň odolné pokladničné 
zariadenie.

Dotykový panel s výbornou citlivosťou umožňuje 
jeho ovládanie aj v rukaviciach alebo so 
znečistenými rukami. Je možné ho ovládať aj 
perom, alebo inými predmetmi bez toho, aby 
došlo k poškodeniu panela. Veľkou výhodou 
je „multitouch“ – možnosť ovládania všetkými 
prstami súčasne.

Pri voliteľnej verzii s antibakteriálnou úpravou je 
Uniq PC 150 vhodný do prostredia so zvýšenými 
nárokmi na hygienu, čo je veľkou výhodou pre 
prevádzky, kde sa manipuluje s potravinami 
(reštaurácie, kuchyne, mäsiarstvá atď.)


