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Elo Touch Solutions Топ Продукти 2018 

Лидерът в тъчскрийн технологиите – американската компания Elo Touch Solutions е световно 

признат като еталон за качество в производството на тъчскрийн монитори и компютри. Повече 

от 40 години след изобретяването на тъчскрийн, като понятие, днес марката Elo е най-

популярната марка в POS (Point-of-Sale, касови и търговски места) с над 20 милиона 

инсталирани работни станции в повече от 80 страни по целия свят.   

 

Защо клиентите се довериха на ELO: 

 над 40 години опит от компанията изобретила тъчскрийн като понятие 

 повечето водещи световни Ритейл компании / търговски вериги  довериха бизнеса си на Elo Touch Solutions  

 Широка гама от тъч решения - от 7“ до 70“ инчови 

 Доказано най-високо качество и издръжливост в тъчскрийн индустрията 

 100% контрол на качеството – от дизайн до цялостното решение – производство във фабрики собственост на 

Elo Touch Solutions , от служители работещи за Elo. 

 Най-добро съотношение на параметър „Цялостна Цена за Притежание на Продукта“, включваща в себе си, 

както първоначалната сума за закупуване, така и бъдещите разходи за сервиз и поддръжка на изделието. 

 Дълъг живот на продукт/модел – стандартно от 5 до 7 години след пускане на пазара, може да се доверите на 

един и същ продукт , параметри и взаимозаменяемост 

 Най-дълга стандартна гаранция в индустрията – 36 месеца за почти всички продукти 

 Над 50 000 часа MTBF (Mean time between failures), при стандартно 12 месеца при конкурентните продукти. 

 Предвидени за работа в увеличен режим (24 часа / 7 дни от седмицата) 

 Наличие на оторизиран сервиз в  България 

 Най-нисък процент на дефектируемост – под 1.5 %  

 Продуктова поддръжка (сервиз/резервни части) до 5-7 години след покупка 

 Безплатен транспорт при гаранционен ремонт  

 Резервни части на склад, не само за текущи продавани модели, а и за почти всички предходни 

 Чертежи в 3D AutoCad – готови за вашите Киоск решения или изградени кабинети – може да разчитате на 

пълна и точна спецификация на продукта, която няма да се промени през годините. 
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Elo продуктова гама десктоп тъчскрийн монитори 

Тъчскрийн мониторите на Elo представляват богата гама с различни размери, формати, дисплеи, 

и тъчскрийн технологии. Широката гама от продукти е в помощ на всеки потребител, за да 

получи правилното решение, подходящо за неговия бизнес. В зависимост от приложението и 

изискванията, възможностите варират от 7 инчов до 27 инчов тъчскрийн екран с различни 

резолюции и формати - 4:3 и 5:4 (квадратни), и 16:9 и 16:10 (широкоекранни). Тъчскрийн 

функционалността включва: 4 вида тъчскрийн технологии: Резистивна технология, която 

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

писалка и др., Акустична технология, Акустична Технология Мултитъч и Капацитивна 

технология мултитъч - от чисто стъкло, гарантираща ярки цветове и реагираща на докосване от 

пръст и мека гума.  

Широкоекранни модели 

 
 

   
     

Elo 
ET0700L 

7” 
800x600 

16:9 
Акустична 
технология 

Elo 
ET1002L 

10.1” 
1280x800 

16:10 
Без тъч / 

Капацитивна 
технология 

Elo 
ET1502L 

15.6” 
1366x768 
1920x1080 

16:9 
Капацитивна 
технология 

Elo 
ET1509L 

15.6” 
1366x768 

16:9 
Акустична 
технология 

Elo 
ET2002L 

19.5” 
1920x1080 

16:9 
Капацитивна 
технология 

Elo 
ET2202L 

21.5” 
1920x1080 

16:9 
Капацитивна 
технология 

Elo 
ET2201L 

22” 
1920x1080 

16:9 
Капацитивна,
Акустична DT 
технология 

Elo 
ET2402L 

23.8” 
1920x1080 

16:9 
Капацитивна 
технология 

Elo 
ET2702L 

27” 
1920x1080 

16:9 
Капацитивна 
технология 

Квадратни модели 

 
 

       

Elo 
ET1515L 

15” 
1024x768 

4:3 
Капацитивна, 

Акустична 
технология 

Elo 
ET1517L 

15” 
1024x768 

4:3 
Капацитивна, 

Акустична (ZB), 
Резистивна 
технология 

Опция в бяло 

Elo 
ET1523L 

15” 
1024x768 

4:3 
Капацитивна, 
Акустична DT 
технология 

Опция в бяло 

Elo 
ET1715L 

17” 
1280x1024 

5:4 
Акустична, 
Резистивна 
технология 

Elo 
ET1717L 

17” 
1280x1024 

5:4 
Капацитивна, 

Акустична (ZB), 
Резистивна 
технология 

Опция в бяло 

Elo 
ET2202L 

17” 
1280x1024 

5:4 
Капацитивна, 

Акустична 
ZB+DT, 

технология 
Опция в бяло 

Elo 
ET1915L 

19” 
1280x1024 

5:4 
Акустична, 
Резистивна 
технология 

Elo 
ET1902L 

19” 
1280x1024 

5:4 
Капацитивна 
технология 
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Elo продуктова гама тъчскрийн компютри (All-in-One POS terminal) 
 

 

Тъчскрийн компютрите на Elo Touch Solutions представляват най-широката гама решения за 

касови и информационни точки. Касовите места с тъчскрийн екран са необходимо търговско 

оборудване за всеки магазин, ресторант, бар, дискотека или фронт касиерско място, 

бензиностанция, заведение за бързо хранене или информационна точка за клиентско 

самообслужване. Тъчскрийн компютрите или POS терминали на Elo са разделени в 3 основни 

серии – E-Серия (E2/широкоекранни/ и Е3/квадратни/), X-Серия и I-Серия. По този начин всяко 

приложение, всеки бизнес и всяка конкретна необходимост, може да бъде посрещната с 

прецизиран модел от богатата гама от над 150 варианта тъчскрийн компютри/POS терминали.  

В зависимост от приложението и изискванията, 

възможностите варират от двуядрен до осемядрен 

Intel процесор, от 2GB до 16GB RAM памет, от 

16GB до 256GB SSD диск, както и от 500GB до 

1000GB твърд диск, и 4 вида тъчскрийн 

технологии: Резистивна технология, която реагира 

на докосване от всичко, както с пръст, така и с 

твърд предмет – кредитна карта, писалка и др., 

Акустична технология, Акустична Технология 

Мултитъч и Капацитивна технология мултитъч - от 

чисто стъкло, гарантираща ярки цветове и 

реагираща на докосване от пръст и мека гума.  

Тъчскрийн компютрите / All in One POS 

терминалите на Elo Touch Solutions, носят новото и 

иновативно мислене във всеки бизнес, те не 

просто вършат търговската работа с блестящо 

качество, а също и допълват всяко работно място 

с красив дизайн, гладки повърхности, дисплеи, гладки до ръба на екрана - без рамка, елегантен 

вид подходящ за всякакъв интериор и заемащ минимално пространство върху работното място. 
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Elo продуктова гама Тъчскрийн компютри (All-in-One POS terminal) 

 

 
 

    Elo 

серия E 

 

 

    Elo 
серия X 

 

 

Elo  
серия I 

Размер на екрана 15” (Е3) / 15.6” wide (Е2) 15” / 17” / 19.5” wide  10.1” wide / 15.6” wide / 21.5”  wide 

Тъчскрийн 
технология 

Резистивна (E2/E3) 
Акустична ZB (E2) 

Капацитивна Мulti-Touch(E3) 

Резистивна 
Акустична 

Акустична ZB 
Капацитивна Мulti-Touch 

Капацитивна Мulti-Touch 

Процесор 
Intel Celeron J1900, up to 2.42 GHz, Quad-

Core, 2MB L2 Cache 

Intel Celeron N3450, up to 2.2 GHz  
Intel Core i3-6100TE 2.70 GHz 

Intel Core i5-6500TE, up to 3.3 GHz 
Intel Core i7-6700TE, up to 3.4 GHz 

Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 
2.0GHz Octa-Core (Android) 

Intel Celeron N3160, up to 2.24 GHz 
Intel Core i5-6500TE, up to 3.3 GHz 

RAM Памет 4GB DDR3L 
4GB (up to 8GB – X2) 

4GB (up to 16GB – X3, X5 & X7) 

2GB (up to 8GB – xxi2) 
2GB (Value) & 3GB (Android) 

4GB (up to 16GB – xxi5) 

Място за съхранение 128GB SSD, 2.5” 128GB SSD, 2.5” 
16GB SSD (Value) & 32GB SSD (Android) 

128GB SSD, 2.5” 

Операционна 
система 

без ОС 
Windows POSReady 7 

Windows 10 

без ОС 
Windows 7 Pro* 

Windows POSReady 7* 
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 

без ОС 
Android 

Windows 7 Pro 
Windows 10 

USB портове 4 x USB 2.0 9 x USB 2.0 Up to 4 x USB 3.0 & 3 x Micro USB 

RS232 портове 2 x RS-232 
1 x RS-232  

2 x RS-232 on Expansion Module (optional) 
Не  

Fanless Да Не Да 

Wireless Не WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0) 802.11b/g/n/ac + Bluetooth 4.1 

Функции Не Колонки 2W Колонки 2W, Уеб Камера, Elo View 

Гаранция 3 години 3 години 3 години 

Опция периферни 
устройства 

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

- MSR Четец за магнитни карти 
- VFD Клиентски дисплей 
- 7“ или 10“ Втори монитор 
- Четец пръстови отпечатъци 
- Barcode скенер 
- Безконтактно плащане (EMV Cradle) 
- Уеб камера 
- NFC/RFID четец 
- Expansion Module 
- до 1TB HDD или 256GB SSD 

- MSR Четец за магнитни карти 
- VFD Клиентски дисплей 
- Barcode скенер 
- Безконтактно плащане (EMV Cradle) 
- NFC/RFID четец 
- Стойка за стена 
- Стойка за бюро 
- Самостоятелна стойка 
- Стойка за рафт 
- Стойка тип X-Серия компютри 
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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 
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