
15E2 - Цялостният инструмент за Вашето касово място 

 

Касово място,  

което изглежда така добре, както работи 

 

Новото поколение  компютри на ELO – 15E2 са 

създадени да удовлетворят потребностите на всяко 

работно “касово”  или “информационно” място.   

Модерен дизайн, отговарящ на 

днешните стандарти в търговска среда 
 

Атрактивният и изчистен дизайн, привлича клиентите 

и допринася за красива , спретната и гостоприемна 

към потребителите среда 

  

НАЙ-НОВИЯТ тъчскрийн all-in-one компютър (терминал) 

на Elo Touch Solutions – 15E2 е наличен за доставки  

с 36 месеца гаранция 

Elo модел 15E2 е достъпният и обоснован избор за всяко касово място. Всеки 

собственик на магазин, ресторант, бар, дискотека или фронт касиерско място, 

може да бъде спокоен за избора си, залагайки на 15E2. Терминалът е с елегантен 

и модерен дизайн, подходящ за всякакъв интериор, гладък до ръба екран (без 

рамка) осигуряващ плоска повърхност, по-лесно почистване на самия дисплей, 

минимално заето търговско пространство в търговския обект. Elo 15E2 разполага с 

достатъчно бързодействие, чрез двуядрен процесор 2.4GHz Celeron , 2GB RAM, a твърдият диск – 320GB е 

напълно достатъчен за приложенията и софтуера, необходим за всяко касово или търговско работно 

място, както и за бар, рецепция, заведения за бързо хранене и др. Екранът на терминала е тъчскрийн с 

размер 15.6“ LED. Моделът има 2 варианта на докосване (тъчскрийн технологии) AccuTouch - резистивна 

технология, която реагира на докосване от всичко, както с пръст, така и с твърд предмет – кредитна 

карта, писалка и др. и iTouch - технология с чисто стъкло, която гарантира ярки цветове и реагира на 

докосване от пръст и мека гума. Компютърът е екипиран с широка стойка, осигуряваща стабилност при 

тъчскрийн натиск.  

Под самата стойка се намират вградените отвори за винтове, чрез които терминалът лесно може да се 

закрепи неподвижно към конкретното работно място. Енергоспестяването при Elo 15E2 също е важно, 

защото терминалът консумира едва 29W в нормален работен режим, без вкючени периферни устройства. 

 Тъчскрийн екран, най-високо качество от Elo – изобретателите на тъчскрийн преди повече 

от 40 години. Тъчксрийн функционалността, спестява всичко излишно на работното място 

и е директната връзка между оператор и машина. 

 

Елегантен и модерен дизайн, up-to-date POS визия. 

Гладък и плосък екран до ръба на рамката. 

Стилен цялостен вид, заемащ минимално работно пространство. 

 Гарантирано най-високо качество от доказан производител Elo Touch Solutions. 

36 месеца стандартна гаранция – най-дългата в POS бранша. 

тествани с 35 и 50 милиона докосвания в една точка 

 

15,6“ екран, CPU 2,4GHz, 2GB DDR, 320GB HDD 

Професионален продукт с отлична пропорция цена / качество. 

 

Висок клас „Grade A” продукт произведен с висококачествени материали и елементи. Elo 

поддържа корпоративни договори с дълъг период на доставка на резервни части, за 

максимално дългосрочна съвместимост с клиентския хардуер. 

 

Минимален разход за електроенергия с едва 29W в оперативен режим. 

(без включени периферни устройства) 



 

Без вентилатори (Fanless) за максимално безшумна и чиста работа 

 

Съвместим с операционна система Windows POS Ready 7 

  

Периферия / Опции на допълнителна цена: 

 

Четец за магнитни карти (Magnetic Stripe Reader) 

 

Клиентски дисплей ,  

показващ стойността на всеки маркиран артикул.  

 

 

7“ Втори монитор, обърнат към клиента с възможност за рекламни съобщения или 

служебна информация 

 

Стойка за закрепване към стена, VESA стандарт 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ: 
      

Ресторанти 

Барове 

Заведения 

Барове,  

Дискотеки 

Супермаркети 

Хипермаркети 

Магазини 

Търговски 

площи 
Информационни  

точки 
Обществен 

транспорт 

гари, летища 

 

За ELO TOUCH SOLUTIONS: Elo е компанията изобретила тъчскрийн като понятие преди повече от 40 години. Като 

глобален лидер в тъчскрийн технологиите Elo предлага широка гама от тъчскрийн монитори, дисплеи и компютри в 

размер– от 7“ до 70“, с огромно разнообразие от приложения в търговски системи, магазини, хипермаркети, 

супермаркети, ресторанти, барове, дискотеки, индустрия, информация, медицина, казино автомати или КИОСК 

терминали. Продуктите на Elo са с доказано водещо качество и издръжливост в тъчскрийн индустрията – 36 месеца 

гаранция на повечето продукти, много нисък процент на дефектируемост, възможност за непрекъсната работа 24 часа 

/ 7 дни в седмицата. Elo е доказано име на 5 континента с най-високо съотношение „Цялостно притежание на 

продукта“, включващо в себе си не само първоначалната инвестиция в продукта, а също и спестени бъдещи разходи 

за сервиз и поддръжка. 

За Тех Вижън ЕООД:  

Тех Вижън www.tech-bg.com е Българска компания с 14 годишен опит, специализирана във внос и дистрибуция на  
компютърен хардуер в дисплей решения – компютърни монитори, мултимедиини проектори, публични дисплеи,  
тъчскрийн монитори и компютри. Тех Вижън работи с база от над 500 фирми - компютърни интегратори в цялата  
страна, които продават и инсталират необходимият хардуер и софтуер за всеки проект. Тех Вижън също е и 
официален дистрибутор и сервиз на Elo Touch Solutions за българският пазар. Грижа за клиентите е и безплатния 

транспорт при нужда от гаранционен ремонт. 

 
ТЕХ ВИЖЪН ЕООД  
1528 София ул. Мюнхен 8   
www.tech-bg.com 
e-mail sales@techvision-bg.com 

e-mail elo@techvision-bg.com  
tel. +359 2 97 999 35; +359 2 97 999 36 
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