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Popularne rozwiązania konstrukcyjne
Konstrukcja ekranu typu zero-bezel

Określenie to dotyczy ekranu dotykowego, który wokół obszaru 
roboczego nie posiada odstających od powierzchni elementów 
obudowy. Front wyświetlacza stanowi jednolita warstwa szkła, 
którą łatwo można wyczyścić, jest odporna na zarysowania i 
doskonale wygląda

Zalety ekranów typu zero-bezel:

1. Jednolity płaski obszar wyświetlacza redukuje osadzanie się 
zanieczyszczeń a ewentualne zabrudzenia można łatwo 
usunąć.

2. Brak wystających krawędzi wokół obszaru roboczego ułatwia 
dostęp do całej powierzchni ekranu

3. Rozwiązania zero-bezel są zgodne z najnowszymi trendami stylistycznymi, przez co urządzenie z 
ekranem zero-bezel będzie nowocześnie wyglądać przez kilka kolejnych lat.

Ekrany dotykowe Elo wykonane w konstrukcji zero-bezel oferowane są w ramach technologii: iTouch, 
iTouch Plus, Projected Capacitive, AccuTouch (wybrane modele).

Urządzenia dedykowane do zabudowy (konstrukcja open-frame)

1. Stalowa obudowa jest wytrzymała i lepiej 
oddaje ciepło. Wzmocniona konstrukcja 
redukuje drgania powodujące uszkodzenia 
monitora podczas pracy z ekranem dotykowym.

2. W komplecie z każdym monitorem dostarczana 
jest para uchwytów bocznych za pomocą 
których można monitor w prosty sposób 
zainstalować w otworze montażowym.

3. Nowe modele monitorów Elo posiadają 
przewodowe kontrolery OSD, co umożliwia 
regulację ustawienia monitora bez konieczności 
jego demontażu.

Zaawansowane systemy montażu

Siła monitorów open-frame polega na łatwości ich 
implementacji w ramach większych systemów. Przy zastosowaniu dodatkowych ramek montażowych 
można w prosty sposób efektownie zainstalować monitory na dowolnych płaszczyznach. 
Dedykowane akcesoria montażowe w istotny sposób zwiększają bezpieczeństwo i żywotność 
zainstalowanych urządzeń. 

W ofercie dostępne są różne typy ramek i uchwytów:

�do zabudowy panelowej (ang. panel-mount)
�do zabudowy powierzchniowej (ang. flush-mount)
�do zabudowy w standardzie rack 19 (ang. rack-mount)

Tył monitora 2243 - widoczny przewodowy 
przewodowy panel OSD przytwierdzony 
magnetycznie do stalowych pleców monitora

Dokumentacja i oprogramowanie

Dlaczego warto kupować w Posnet

Kontakt

Rysunki techniczne
Do wszystkich urządzeń z ekranami dotykowymi oferowanych przez Posnet dostępne są rysunki 
techniczne w formacie PDF. Ponadto do monitorów Elo producent udostępnia (na życzenie) modele 
3D gotowe do zastosowania w oprogramowaniu projektowym.

Certyfikacja (deklaracje zgodności CE)
Do wszystkich urządzeń z ekranami dotykowymi oferowanych przez Posnet dostępne są deklaracje 
zgodności CE producentów. Na życzenie firma Posnet wystawia w imieniu producentów deklaracje w 
języku polskim.

Oprogramowanie i sterowniki
Firma Elo Touch Solutions dostarcza sterowniki oferowanych technologii dotykowych praktycznie dla 
każdego obecnego na rynku środowiska systemowego. Obecnie dostępne są sterowniki do 
systemów Windows klasy Enterprise, Embeded i CE. Oprócz środowisk Microsoft technologie 
dotykowe Elo obsługiwane są również w systemach Linux (kernel 2.4 lub nowszy) oraz Mac OSX 
(10.7). W przypadku urządzeń innych producentów również dostępne są sterowniki do wybranych 
systemów z rodziny Windows oraz Linux.

Bezpieczeństwo inwestycji
Urządzenia z ekranami dotykowymi traktowane są w sieci dystrybucji Posnet jako sprzęt 
specjalistyczny przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Pracując z tą koncepcją zapewniamy 
oferowanym urządzeniom wsparcie produktowe na najwyższym poziomie. Dbamy o ciągły rozwój 
wiedzy technicznej w naszej sieci sprzedaży, kontrolujemy na bieżąco jakość wszystkich 
wprowadzanych na polski rynek urządzeń, zdobywamy doświadczenia z wdrożeń w Polsce i 
wymieniamy je z naszymi zagranicznymi partnerami. Doskonale wiemy jak ważne są warunki 
dostaw, możliwość testowania sprzętu, zaplecze serwisowe i terminowość dostaw.

Nasze zaangażowanie ma zasadniczy cel: chcemy żeby każdy, kto zdecydował się na współpracę z 
Posnet był przekonany, że dobrze zainwestował swoje pieniądze, czas i energię.

Fachowe wsparcie techniczne
Firma Posnet rozpoczęła dystrybucję urządzeń z ekranami dotykowymi pod koniec drugiej połowy lat 
90-tych.Tysiące monitorów i terminali które wprowadziliśmy na polski rynek dostarczają nam cenną 
wiedzę produktową. Dzięki doświadczeniu wiemy w jaki sposób należy dobierać technologie 
dotykowe do różnych typów instalacji, jakie stosować typy montażu i jak skutecznie radzić sobie w 
nietypowych warunkach środowiskowych. Tysiące pytań od użytkowników na które szukaliśmy 
odpowiedzi sprawiły, że dzisiaj nasi fachowcy doskonale radzą sobie z trudnymi sytuacjami.

Dzięki wsparciu technicznemu Posnet:

�Wybierzesz optymalne rozwiązanie dla Twoich potrzeb.
�Uzyskasz niezbędne informacje potrzebne podczas wdrożenia takie jak: rysunki techniczne 

wszystkich produktów, wykaz dostępnych opcji montażowych i sterowniki do różnych systemów 
operacyjnych.

�Uzyskasz kompletną certyfikację, gwarantującą zgodność nabytych urządzeń z polskim prawem.
�Otrzymasz pomoc przy ewentualnych problemach z procesem wdrożenia.

Bezpośrednie wsparcie techniczne i produktowe urządzeń z ekranami dotykowymi:

Dział Wsparcia Produktów Systemowych Posnet
ul..Municypalna 33, 02-281 Warszawa
tel. +48 22 8686888 wew. 210, 220, 202
e-mail: dwps@posnet.com

bezpłatna infolinia: 800 120 322Ramka do monitora 1537 zabudowa rack 19 (1541L)

Jak wybrać odpowiedni ekran dotykowy

8link

8link

8link

8link

Niestety nie ma jednego typu ekranu dotykowego, który doskonale sprawdza się w każdych 
warunkach. Stworzenie dobrego interfejsu dotykowego zawsze powinno być oparte na 
odpowiednim doborze rozwiązania precyzyjnie dostosowanego do indywidualnych warunków 
miejsca instalacji.
Przed wyborem urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z tym, w jaki sposób ekran 
reaguje w środowisku mokrym i suchym, oraz to na jakie wskaźniki reaguje. Wiedza na temat 
dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych ułatwia dobór sprzętu pod kątem optymalizacji kosztów i 
ergonomii pracy.
Zdecydowanie zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem Użytkownika dostępnym na stronie 
internetowej Posnet: 

Poniżej znajdują się informacje techniczne, których najczęściej poszukują Klienci.

Wady i zalety popularnych technologii dotykowych
Ekrany AccuTouch
Ekrany AccuTouch zalicza się do grupy rezystywnych ekranów dotykowych. Jest to najdłużej 
istniejący typ technologii dotykowej na rynku (opracowany przez Elo w 1974r.).

Zalety: odporność na zabrudzenia i ciecze, reakcja na każdy typ wskaźnika, prostota konstrukcji 
(przewidywalne zachowanie), możliwość uszczelnienia do klasy IP65 lub wyższej.

Wady: w naturalny sposób zużywa się, podatność na uszkodzenia mechaniczne ostrymi 
przedmiotami, może się rozkalibrować, blokuje ok. 15% światła panela LCD (ciemniejszy obraz).

pełen opis technologii AccuTouch: 

Ekrany IntelliTouch/IntelliTouch Plus
Ekrany IntelliTouch zalicza się do grupy ultradźwiękowych ekranów dotykowych (SAW). W 
ofercie Elo technologia IntelliTouch funkcjonuje od 1987 roku.

Zalety: szklana powierzchnia robocza nie ulega zużyciu (ewentualne zarysowania ekranu nie 
wpływają na dotyk), precyzyjne odwzorowanie pozycji dotyku, wysoka transmisja światła panela 
LCD (przezroczystość 95%), automatyczna korekta czułości (precyzyjnie działa przy małym i 
średnim zabrudzeniu), nie ulega rozkalibrowaniu.

Wady: obsługa wyłącznie miękkim przedmiotem pochłaniającym ultradźwięki (palec, gumka 
ołówka, dedykowany rysik itd.), krople cieczy lub inne gęste zabrudzenia zakłócają pracę ekranu 
(należy ekran wyczyścić, żeby poprawnie działał),

pełen opis technologii IntelliTouch/IntelliTouch Plus: 

Ekrany iTouch/iTouch Plus
Ekran iTouch zalicza się do grupy ultradźwiękowych ekranów dotykowych (SAW). Na tle innych 
rozwiązań z tej grupy ekran iTouch wyróżnia się brakiem obudowy wokół obszaru roboczego 
(konstrukcja zero-bezel). W ofercie Elo technologia iTouch pod obecną postacią funkcjonuje od 
2010 roku.

Zalety: szklana powierzchnia robocza nie ulega zużyciu (ewentualne zarysowania ekranu nie 
wpływają na dotyk), brak ramki wokół obszaru roboczego ułatwia utrzymanie ekranu w czystości 
i doskonale wpływa na estetykę (ekran wygląda jak tablet), iTouch precyzyjnie odwzorowuje 
dotyk, wysoka transmisja światła panela LCD (przezroczystość 95%), automatyczna korekta 
czułości (ekran precyzyjnie działa przy małym i średnim zabrudzeniu), ekran nie ulega 
rozkalibrowaniu.

Wady: obsługa wyłącznie miękkim przedmiotem pochłaniającym ultradźwięki (palec, gumka 
ołówka, dedykowany rysik itd.), krople cieczy lub inne gęste zabrudzenia zakłócają pracę ekranu 
(należy ekran wyczyścić, żeby poprawnie działał), dotykanie powierzchni ekranu poza obszarem 
roboczym blokuje fale ultradźwiękowe (np. w trakcie pracy nie należy opierać się o monitor).

pełen opis technologii iTouch/iTouch Plus: 

ul. Somosierry 30a,71-181 Szczecin
www.ekspert.biz ,Renata.Sikora@ekspert.biz
handel@ekspert.biz , tel/fax (091) 4322000, 4862200

Uwaga: zakres dostępnych modeli urządzeń oraz ich konfiguracji i parametrów technicznych może ulec zmianie. Przed podjęciem decyzji o zakupie 
prosimy o kontakt w celu weryfikacji oferty. Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Lokalny Dystrybutor Posnet:

http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/%28node%29/2834
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/%28node%29/1745#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/%28node%29/1880#article
http://www.posnet.com.pl/Wsparcie/Ekrany-dotykowe/PORADNIK-UZYTKOWNIKA/%28node%29/1752#article


Przekątna: 
Proporcje: 
Dostępne 

technologie
dotykowe:

Gwarancja:
Dodatkowe 
informacje:

Elo 1215L

12”
4:3

AccuTouch
IntelliTouch

36 miesięcy

Elo 1509L

15,6”
16:9

IntelliTouch

12 miesięcy
LED

Elo 1517L

15”
4:3

iTouch
AccuTouch
Pro. Cap.

36 miesięcy
LED, zero-bezel

15”
4:3

iTouch Plus
Pro. Cap.

36 miesięcy
LED, z.bezel 
VGA+DVI-D

Elo 1523L

17”
5:4

iTouch
AccuTouch
IntelliTouch
Pro. Cap.

36 miesięcy
LED, z.bezel 
USB+RS232

Elo 1717L

17”
5:4

iTouch Plus
Pro. Cap.

36 miesięcy
LED, z.bezel 
VGA+DVI-D

Elo 1723L

7”
16:9

AccuTouch
Bez dotyku

36 miesięcy
Emulacja karty 
graf. USB

Elo 0700L Elo 2201L

22”
16:9

iTouch
IntelliTouch Plus
Proj. Capacitive

36 miesięcy
Głośniki, z.bezel, 

VGA+DVI-D

Elo 1915L

19”
5:4

AccuTouch
IntelliTouch

36 miesięcy

Elo 2401LM

24”
16:9

IntelliTouch

36 miesięcy
Głośniki. VGA+DVI-D 
medyczny, zero-bezel

Elo 1002L

10,1”
16:9

Pro. Cap.
bez dotyku

36 miesięcy
z.bezel, głośniki 
HDMI + VGA

Elo 1502L

15,6”
16:9

Pro. Cap.

36 miesięcy
z.bezel, głośniki 
HDMI + VGA

19”
5:4

IntelliTouch
AccuTouch

36 miesięcy
Głośniki, medyczny 

VGA+DVI-D

Elo 1929L

Monitory wolnostojąceMonitory wolnostojące

Monitory do zabudowyMonitory do zabudowy
Elo 1247L

12,1”
4:3

IntelliTouch

36 miesięcy

Elo 1537L

15”
4:3

AccuTouch
IntelliTouch

Proj. Capacitive
SecureTouch
CarrollTouch
36 miesięcy

15,6”
16:9

AccuTouch
IntelliTouch Plus

36 miesięcy
LED, VGA + DVI-D

Elo 1541L Elo 1739L

17”
5:4

IntelliTouch
IntelliTouch Plus

SecureTouch
AccuTouch

CarrollTouch
36 miesięcy

Elo 1930L

19”
5:4

AccuTouch
iTouch

IntelliTouch
IntelliTouch Plus
Proj. Capacitive

36 miesięcy

Elo 1931L

19”
5:4

AccuTouch
IntelliTouch

IntelliTouch Plus
SecureTouch

Proj. Capacitive
36 miesięcy
178°/178°

Elo 1940L

18,5”
16:9

IntelliTouch Plus
Proj. Capacitive

36 miesięcy
zero-bezel (P..Cap.)

21,5”
16:9

IntelliTouch
IntelliTouch Plus
Proj. Capacitive

36 miesięcy
zero-bezel,LED, 

VGA + DVI-D

Elo 2243L

21,5”
16:9

IntelliTouch
IntelliTouch Plus
Proj. Capacitive

36 miesięcy
zero-bezel,LED, 

VGA+DVI-D, 178°/178°

Elo 2244L

32”
16:9

IntelliTouch Plus
bez dotyku

36 miesięcy
LED, VGA+DVI-D, 

178°/178°

Elo 3243L

27”
16:9

IntelliTouch Plus
bez dotyku

36 miesięcy
LED, VGA+DVI-D, 

178°/178°

Elo 2740L

23,6”
16:9

IntelliTouch

36 miesięcy

Elo 2440L

42”
16:9

IntelliTouch

36 miesięcy
LED, VGA+DVI-D, 

178°/178°

Elo 4243L

Przekątna: 
Proporcje: 
Dostępne 

technologie
dotykowe:

Gwarancja:
Dodatkowe 
informacje:

Ekrany dotykowe kata log produktowy
wersja 20160505

BA 90

8”
4:3

Pro. Cap.
bez dotyku

12 miesięcy
opcjon. podstawa, 
DVI-D, Panel Link

ul. Somosierry 30a,71-181 Szczecin
www.ekspert.biz ,Renata.Sikora@ekspert.biz
handel@ekspert.biz , tel/fax (091) 4322000, 4862200

Uwaga: zakres dostępnych modeli urządzeń oraz ich konfiguracji i parametrów technicznych może ulec zmianie. Przed podjęciem decyzji o zakupie 
prosimy o kontakt w celu weryfikacji oferty. Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Lokalny Dystrybutor Posnet:



Ekrany dotykowe kata log produktowy

Terminale komputeroweTerminale komputerowe

Przekątna ekranu:
Proporcje obrazu:

Dostępne 
procesory:

Technologie 
dotykowe:

Pamięć RAM:
Pamięć masowa:

System 
chłodzenia:
Porty USB:

Porty RS232:
Preinstalowany 

system operac.:
Okres gwarancji:

Cechy szczególne:

Przeznaczenie:

Procesor:

Pamięć RAM:
Pamięć masowa:

Porty USB:
Preinstalowany 

system operac.:
Okres gwarancji:
Kompatybilność:

Moduł komputerowy 
ECMG2 - Windows

ECMG2-i3

Core i3-4130
(2x3,40 Ghz)

2 GB
HDD 320 GB SATA

2xUSB 2.0,2xUSB 3.0
Windows 7 PRO/8.1,

bez systemu
36 miesięcy

3202L, 4202L, 4602L,
5501LT, 7001LT

ECMG2-i5

Core i5-4590S
(4 x 3,7 GHz)

4 GB
HDD 320 GB SATA

2xUSB 2.0,2xUSB 3.0
Windows 7 PRO/8.1,

bez systemu
36 miesięcy

3202L, 4202L, 4602L,
5501LT, 7001LT

ECMG2-i7

Core i7-4790S
(4 x 4GHz)

8 GB
HDD 320 GB SATA

2xUSB 2.0,2xUSB 3.0
Windows 7 PRO/8.1,

bez systemu
36 miesięcy

3202L, 4202L, 4602L,
5501LT, 7001LT

Moduł komputerowy
ECMG2- Android

ECMG2-AND

Qualcomm APQ8064

2 GB
16 GB EMMC
5 x USB 2.0

Android

36 miesięcy
3202L, 4202L, 4602L,

5501LT, 7001LT

Reklama interaktywna (Interactive Digital Signage)Reklama interaktywna (Interactive Digital Signage)

Przekątna:
Proporcje:

Technologie
dotykowe:

Rozdzielczość:
Gwarancja:

Jasność (nity):
Dodatkowe 
informacje:

3202L IDS

32”
16:9

Infrared
Projected Capacitive

1920 x 1080
36 miesięcy

Infrar: 450; P.Cap: 430
Grubość ekranu: ~6cm, 
Możliwość podłączenia 
komputera ECM, opcjonalna 
podstawa do pracy 
wolnostojącej, kąty 
obrazu:178/178

4202L IDS

42”
16:9

Infrared
Projected Capacitive

1920 x 1080
36 miesięcy

Infrar: 450; P.Cap: 430
Grubość: ~6cm, 
Wbudowany dok, 
Opcjonalna podstawa 
do pracy wolnostojącej, 
kąty obrazu: 178/178

4602L IDS

46”
16:9

Infrared
Projected Capacitive

1920 x 1080
36 miesięcy

Infrar: 450; P.Cap: 430
Grubość: ~6cm, 
Wbudowany dok, 
Opcjonalna podstawa do 
pracy wolnostojącej, kąty 
obrazu:178/178

54,6”
16:9

Infrared

1920 x 1080
36 miesięcy

450
Wbudowany dok, 
Opcjonalna podstawa 
do pracy 
wolnostojącej, kąty 
obrazu: 178/178

5501LT IDS

69,5”
16:9

Infrared

1920 x 1080
36 miesięcy

450
Wbudowany dok, Opcjonalna 
podstawa do pracy 
wolnostojącej, kąty obrazu: 
178/178

7001LT IDS

15”
4:3

Celeron G1820TE

Pojemnościowa

4GB DDR3 SO-DIMM
HDD: 320GB SATA

aktywn

3x USB 2.0 + 3xUSB 2.0
2 x RS232

Windows POSReady 7

12 miesięcy
opcjonalny czytnikiem kart magn.
wydajna platforma obliczeniowa
Ekran jest odporny na wodę i nie 

zużywa się. Przeznaczenie: punkty 
sprzedaży, rozwiązania 

samoobsługowe 

Beetle iPOS plus advanced

15”
4:3

Atom D525

Rezystywna

2GB DDR3 SO-DIMM
HDD: 320GB SATA

aktywny

4x USB 2.0
2 x RS232

Windows POSReady 7

12 miesięcy
Klasa szczelności IPX4, opcjonalne 

czytniki: kart magn. i Dallas key
Terminal do pracy w trudnych 

warunkach (również w mokrym 
środowisku. Przeznaczenie: punkty 
sprzedaży, rozwiązania samoobsł.

Beetle Express

wersja 20160505

Tablet Elo ETT10A1

10,1”
16:9

Atom N2600

Projected Capacitive (4 punktowy)

2GB DDR3 1066MHz
SSD: 32GB mSATA

pasywny

1 x USB 2.0
2 x RS232 (natywne)

Windows Embedded 7/8 wer. std.
lub bez systemu operacyjnego

18 miesięcy
Zintegrowane czytniki: kodów kresk. 
kart magnet., kart smart, EMV ready

Specjalistyczny tablet zdolny do pracy 
w trudnych warunkach. Typowe 
zastosowania: mobilne i stacjonarne 
punkty sprzedaży, 

Elo 15E2

15,6”
16:9

Celeron J1800

iTouch
AccuTouch

2GB DDR3 SODIMM
HDD: 320GB

pasywny

4 x USB 2.0
2 x RS232 (natywne)

bez systemu
Winows POSReady 7

36 miesięcy
Panelowa obudowa (ułatwia serwis)

Montaż naścienny VESA 75mm.
Uniwersalny terminal z małym 
ekranem panoramicznym. Typowe 
zastosowania:boksy kasowe, line 
produkcyjne, infokioski itd.

Elo - seria I

10,1”/15,6”/22”
16:10/16:9

Qualcomm Snapdragon ARM A15 
1.7GHz

Pro. Cap. (zero-bezel)

2GB DDR3 
HDD: 16GB EMMC

pasywny

1 x USB 2.0
brak

Android

36 miesięcy
Panelowa obudowa

(ułatwia serwis)
Montaż naścienny VESA 100mm.

75mm (10i), 100mm (15i, 22i)
Wbudowane głośniki, Wifi, Bluetooth 
1xRJ45, Opcjonalnie modem 3G/4G 

Elo - seria X

15”/17”/19,5”
5:4

X2: Celeron J1900, X3: Core i3-4350T
X5: Core i5-4590T, X7: Core i7-4790T
IntelliTouch, iTouch Plus (zero-bezel)

AccuTouch (z.bezel),Pro.Cap (z.bezel)
2GB DDR3 (Celeron), 4GB (Core i3,i5,i7)

HDD: 320GB lub SSD 120GB
Modele X2: pasywny

Modele X3,X5,X7: aktywny
9 x USB 2.0
2 x RS232

XP PRO (x32),
Windows 7 PRO (x64)

36 miesięcy
Panelowa obudowa (ułatwia serwis)
Montaż naścienny VESA 100mm.

Uniwersalny terminal z klasycznymi 
proporcjami ekranu. Typowe 
zastosowania: boksy kasowe, line 
produkcyjne, infokioski

15”
4:3

Atom D2560

Pojemnościowa

4GB DDR3 SO-DIMM
HDD: 320GB SATA

pasywny

2x USB 2.0 + 1xUSB 12V
2 x RS232

Windows POSReady 7

12 miesięcy
opcjonalny moduł z czytnikiem kart 

magn. i linii papilarnych
Ekran jest odporny na wodę i nie 

zużywa się. Przeznaczenie: punkty 
sprzedaży, rozwiązania 

samoobsługowe

Beetle iPOS plus

ul. Somosierry 30a,71-181 Szczecin
www.ekspert.biz ,Renata.Sikora@ekspert.biz
handel@ekspert.biz , tel/fax (091) 4322000, 4862200

Uwaga: zakres dostępnych modeli urządzeń oraz ich konfiguracji i parametrów technicznych może ulec zmianie. Przed podjęciem decyzji o zakupie 
prosimy o kontakt w celu weryfikacji oferty. Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Lokalny Dystrybutor Posnet:



8%

 Wszystkie urządzenia medyczne oferowane przez Posnet 
zgłoszone są do Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznychi Produktów 
Biobójczych i sprzedawane są w adekwatnej stawce VAT 
- 8%

Ekrany dotykowe kata log produktowy

Monitory medyczneMonitory medyczne Terminale medyczneTerminale medyczne

wersja 20160505

1519LM

15,6”
16:9

AccuTouch
IntelliTouch
Pro.Cap.

36 miesięcy
VGA, DVI-D,
montaż: Vesa 75mm

1929L

19”
5:4

IntelliTouch
AccuTouch

36 miesięcy
VGA + DVI-D,
montaż VESA 100mm

24”
16:10

IntelliTouch

36 miesięcy
VGA + DVI-D,
montaż VESA 100mm

Przekątna: 
Proporcje: 
Dostępne 

technologie
dotykowe:

Gwarancja:
Dodatkowe 
informacje:

2401LM
Seria M VuPoint

Przekątna ekranu:
Proporcje obrazu:

Dostępne 
procesory:

Technologie dotyk.
Pamięć RAM:

Pamięć masowa:
System 

chłodzenia:
Porty USB:

Porty RS232:
System operac.

Okres gwarancji:
Dodatkowe 
informacje

15,6” lub 18,5”
16:9

Model M1 15”: Atom Dual Core D525
Model M2 19”: Celeron Dual Core 847E

Projected Capacitive (dual-touch)
4GB DDR3

HDD: 320GB
pasywny

4 x USB 2.0 (2 złącza łatwo dostępne)
brak

Wyłącznie bez systemu operacyjnego
36 miesięcy

EN60601-1, IEC60601-1-2, poziom 
szczelności IP21, zintegrowany czytnik 
kart magnetycznych i skaner kodów 
kreskowych

Monitory i terminale komputerowe z ekranami dotykowymi Elo Touch 
Solutions spełniają restrykcyjne normy wymagane w środowisku 
szpitalnym z uwzględnieniem różnic w obrębie państw członkowskich UE, 
w tym m.in: FCC/IC/C-Tick Class B ,UL/cUL Medical UL. 60601-1(formerly 

2601-1)/C22.2 No. 601.1 (Drip-proof IPX1, AccuTouch only), 
CE Medical Device Directive EN60601-1, Demko Medical 

EN60601-1, CB Medical IEC 60601-1, Includes EMC 
requirements EN/IEC 60601-1-2.

ul. Somosierry 30a,71-181 Szczecin
www.ekspert.biz ,Renata.Sikora@ekspert.biz
handel@ekspert.biz , tel/fax (091) 4322000, 4862200

Uwaga: zakres dostępnych modeli urządzeń oraz ich konfiguracji i parametrów technicznych może ulec zmianie. Przed podjęciem decyzji o zakupie 
prosimy o kontakt w celu weryfikacji oferty. Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Lokalny Dystrybutor Posnet:


