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Elo Touch Solutions “I-series 2.0”  

Интерактивен Digital Signage в малки размери 

Дигиталната реклама (Digital Signage) е сред 

най-новите и иновативни средства за масова 

информация. Много често производителите на 

различни продукти или услуги, трудно успяват да 

предадат посланието си до обикновеният 

потребител, чрез традиционни методи като 

хартиена или телевизионна реклама. Иновативният 

рекламно-информационен канал с общото название 

“Digital Signage” представлява единични или 

свързани в група дисплеи, които предават актуална 

информация за продуктите или услугите, които интересуват потребителя. 

Elo “I-Series 2.0”, съдържа малки самостоятелни или свързани в мрежа тъчскрийн монитори, за 

дигитална реклама и информация в търговските и рекламни площи на така наречения „Point of 

Decision” или конкретното място където е изложен даден продукт. По този начин потребителите 

могат да научат всички предимства на продукта „на място“, а също така, благодарение на 

тъчскрийн дисплея могат да влязат в „обратна връзка“ с търговеца, да оставят своето мнение 

или да разгледат и останалите продукти, предлагани, от същата марка/компания. Тъчскрийн 

дисплеите може да бъдат използвани и като „електронен етикет“ с възможност за постоянно 

обновяване на цена, спецификация или друга информация. 

Новата серия 2.0 съчетава надеждност и изчислителна мощ. Предлагайки два пъти по-голяма 

производителност от своя предшественик, “I-Series 2.0” съдържа капацитивен 10-точков 

тъчскрийн екран, Android 7.1 операционна система и опционално захранване с технологията 

Power-over-Ethernet(POE) – всичко това в компактен All-in-One компютър. Предлагат се в черно 

и бяло с разнообразни възможности за монтиране и опция за „по-евтина“ версия. Тя има по-

малко RAM памет и място за съхранение от стандартната версия и няма портове за периферия и 

уеб камера 

Размер, модел Elo i-Series 2.0 10.1‘‘ Elo i-Series 2.0 15.6‘‘ Elo i-Series 2.0 21.5‘‘ 

Резолюция 1280 x 800 (16:10) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 

Тъчскрийн технология Projected Capacitive 10-point multi-touch 

Видове процесори Qualcomm Snapdragon 625,  APQ8053 2.0GHz 

RAM памет 
3GB DDR3L / 2GB DDR3L (Value) 3GB DDR3L 

Място за съхранение 
32GB / 16GB (value) 32GB 

Операционна система 
Android 7.1 (Nougat) с EloView* 

Входове и изходи 

1 x Micro HDMI out, 1 x Micro SD slot, 1 x LAN, 1 x USB 3.0 support, 4 x 

micro USB, Webcam / 1 x Micro SD slot, 1 x LAN, 1 x USB 3.0 support 

(value) 

1 x Micro HDMI out, 1 x Micro SD 

slot, 1 x LAN, 1 x USB 3.0 support, 

4 x micro USB, Webcam 

Гаранция 2 години 
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*EloView – революционна и изключително сигурна платформа, свързваща хардуер и софтуер. 

Лесна за използване, бърза за инсталация и достъпна за потребителя. Пускането в експлоатация 

на новите Elo I-Series 2.0 е лесно като детска игра - All-in-One компютрите се синхронизират 

автоматично с платформата още с включването. Независимо дали искате да излъчите друг тип 

съдържание или просто да смените яркостта на екран на дадена локация – EloView ще се 

погрижи за това. 

Опция на допълнителна цена са голям брой допълнителни артикули, предвидени за 

поставянето на продукта на правилното място, къде да може да бъде достъпван по най-удобен 

начин от интересуващия се клиент: 

- Стойка за захващане към рафт/щанд 

- Стойка за бюро, маса 

- Самостоятелна стойка (pole stand) – от 15 до 45 см височина 

- Самостоятелна стойка (floor stand) – 1м височина 

- Стойка за монтаж на стена 

- Стойка тип „X-Серия“ – за монтаж на VFD 

- Стойка за mPOS принтер 

- Четец за магнитни карти – Magnetic Stripe Reader (MSR) 

- Баркод четец (Barcode scanner) 

- 2D Баркод четец (2D Barcode Scanner) 

- NFC/RFID четец (Near Field Communication) 

- Модул за безконтактно разплащане (EMV Cradle) 

- Модул за разширение на входове и изходи 

 

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.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. 
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