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Elo Touch Solutions 02-Series и 03-Series  

 

Новите модели тъчскрийн монитори Elo серия 02 и 03 са налични за поръчка. 

Моделите заменят и допълват серията Touchscreen Desktop монитори и включват четири 

допълнителни опции – 19-инчов „квадратен“ 5:4 вариант и 22, 24 и 27-инчови широкоекранни 

тъчскрийн дисплеи. Новата 03 серия предлага IEC60601-1 4-то поколение и IP54, защита 

против прах и водни напръсквания, правейки го идеален за работа в условията на 

здравеопазването. Проектирани със стилен, елегантен и изчистен дизайн, и изключително 

компактни като размери, те са подходящи за касови места в магазини, ресторанти, барове, 

дискотеки, бензиностанции, заведения за бързо хранене, информационни точки за клиентско 

самообслужване, малък формат “digital signage”, болници, лаборатории, аптеки и много др. 

Благодарение на разнообразието от периферни устройства, мониторите могат да бъдат 

трансформирани, така че да отговарят на изискванията на вашият бизнес.   

Всички модели се предлагат само в капацитивна (projected capacitive) тъчскрийн технология 

– с чисто стъкло, 10 точков мулти-тъч и реагираща на допир само от човешки пръст. 

Обновената версия предлага широк набор от входове - VGA и цифров HDMI, 1xUSB 2.0, също 

така 4 x microUSB порта, разположени удобно от всяка страна на монитора, за да може лесно и 

бързо да се свързват периферните устройства, и вградени колонки 2W. 
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Elo 
ET1002L 

10.1” 
1280x800 

16:10 

Elo 
ET1502L 

15.6” 
1366x768 
1920x1080 

16:9 

Elo 
ET1902L 

ET1903L 

(Healthcare) 
19”  

1280x1024 
5:4 

 

 

     

 

   

Elo 
ET2002L 

19.5”  
1920x1080 

16:9 

Elo 
ET2202L 

ET2203L 

(Healthcare) 
21.5” 

1920x1080 
16:9 

Elo 
ET2402L 

ET2403L 

(Healthcare) 
23.8”  

1920x1080 
16:9 

Elo 
ET2702L 

ET2703L 

(Healthcare) 
27” 

1920x1080 
16:9 

Опция периферни устройства 
(възможностите варират според 

всеки модел) 

* MSR - Четец за магнитни 
карти 
* VFD Клиентски дисплей 
* 7“ Втори монитор 

* Стойка за стена 
* Стойка  
* Уеб камера 
* Стойка за шкаф 
* Стойка за бюро 

* NFC/RFID Четец 
* Barcode скенер 
* 2D Barcode скенер 
* EMV Модул 

* Самостоятелна стойка (pole 
stand): 15-45 см височина 
* Самостоятелна стойка 
(floor stand): 1 м височина 

За Тех Вижън ЕООД: Тех Вижън (www.techvision-bg.com) е българска компания с 16 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. 

10.1"          15.6"          19" 19.5"     21.5" 23.8" 27"
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