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Elo Touch Solutions ET1509L 

ET1509L – най-популярния и бюджетен тъчскрийн монитор за касови места на Elo. 
15.6-инчовият модел се отличава с изчистен, стилен и компактен дизайн — тежи едва 
2.3кг. и е подходящ за места с ограничено задкасово пространство. Наличен е само с 
тъчскрийн технологията IntelliTouch - чисто стъклo, гарантиращо показването на много 
ярки цветове, без никакво намаляване на контраста и яркостта на дисплея. Корпусът е 
напълно и здраво запечатан срещу случайно разливане на течности, прах и замърсяване 
— такива устройства са особено удобни и подходящи за използване на каси в магазини, 
ресторанти, пицарии, хотели, супермаркети, хипермаркети, банкови офиси, телекоми и 

други подобни. Монитора е с широка и стабилна стойка с вградени отвори за винтове, 
чрез които лесно може да се закрепи неподвижно на конкретното работно място. 
Опционалните периферни устройства на монитора ще направят работата Ви с него 
наистина удобна и приятна — четец за магнитни карти (MSR Reader), които може да бъде 
разположен както отляво, така и отдясно на корпуса. 

 
 

     

Размер: 15.6“ 
Резолюция: 

1366x768 
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75mm x 75mm 
Четец за магнитни 

карти 
Индустриален клас 

техника 
2 години гаранция 

     

Приложения 
 

     

Ресторанти 
Барове и 

Дискотеки 
Супер и 

Хипермаркети 
Информационни 

точки 
Търговски площи 

     

    

Хотели и Мотели Point Of Sale 
Заведения за бързо 

хранене 
Банкови офиси 
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Техническа спецификация 

 

Модел ET1509L 

Размер 15.6“ TFT LCD LED  

Резолюция 1366x768 

Формат 16:9 (широкоекранен) 

Тъчскрийн технологии IntelliTouch (SAW) 

Цветове на дисплея 16.7 милиона 

Яркост IntelliTouch: 198 nits 

Контаст 300:1 

Време за реакция 16 м.сек. 

Ъгли на виждане 160°/150° 

Входове VGA 

VESA 75x75 мм 

Енергопотребление 8 W 

Тегло Стандартно – 2.35 кг.; С опаковка – 3.89 кг. 

Физически размери 392 (Ш) x 285 (В) x 228 (Д) мм 

Сертификати 
C-Tick, cUL, IC, CCC, CE, VCCI, KEBS, KCC, CoC, SONCAP, GOST, 

SASO, SABS, BSMI, UL, FCC, CB, RoHS, 

Опционални аксесоари 
на допълнителна цена 

Четец за магнитни карти 

Оперативна 
информация 

0°C - 40°C работна температура; 20% - 80% работна влажност 

MTBF 50 000 часа демонстрирани 

Гаранция 2 години 

 

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

лидер в тъчскрийн технологиите тя 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.techvision-bg.com) е българска компания с 17 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. 
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