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EloPOS™ System – Тъчскрийн Компютър за Касови Места 

Разнообразната система EloPOS™ съчетава модерна естетика, модулна гъвкавост и индустриална 
надеждност. EloPOS разполага с 15,6“ тъчскрийн дисплей, голям избор от последно (8-мо) 
поколение Intel процесори и интегриран разширителен хъб за свързване на периферните 
устройства, от които се нуждаете – втори дисплей обърнат към клиента, четец за магнитни карти, 
клиентски дисплей, принтер, чекмедже, баркод скенер, EMV апарат или везна.  
EloPOS е професионалното решение и обоснован избор за всяко касово място. Всеки собственик 
на магазин, ресторант, нощно заведение или фронт касиерско място, може да бъде спокоен за 
избора си. Терминалът е с елегантен, компактен и модерен дизайн, пасващ идеално във всякакъв 
интериорен дизайн и заемащ минимално пространство в търговския обект. Екрана е без рамка, 

което осигурява плоска повърхност за по-лесно почистване на самия дисплей.  
EloPOS разполага с няколко типа процесори, в зависимост от необходимото бързодействие – четири-ядрен Intel 
Celeron J4105 и последно поколение Intel Core i3-8100T и Intel Core i5-8500T процесори. В зависимост от процесорната 
конфигурацията RAM паметта на терминала може да бъде 4GB или 8GB (при i5 моделите), като допълнително може да 
се разшири до максимум 32GB (8GB при J4105 моделите). Мястото за съхранение е 128GB M.2 SSD – напълно 
достатъчно за приложенията и софтуера, необходим за всяко едно касово или търговско работно място.  
POS системата идва само с един вариант на докосване (тъчскрийн технология) – PCAP (TouchPro® Projected Capacitive). 
Това е капацитивна технология реагираща на докостване в до 10 точки едновременно и използваща чисто стъкло за по-
добро възпоизвеждане на цветове. Под самата стойка се намират вградените отвори за винтове, чрез които 
терминалът лесно може да се закрепи неподвижно към конкретното работно място. Говорейки за стойки – моделът 
разполага с няколко начина за монтаж – на стена, на стойка за бюро, на стойка за под, и на висока стойка за бюро.  
Консумацията на ел. енергия също е важна за един собственик на магазин - терминалът изразходва едва 24W и може 
да достигне до 74W в зависимост от конфицурацията (в нормален работен режим, без вкючени периферни устройства) 
От традиционните POS решения до приложения за самообслужване, EloPOS осигурява издръжливостта, необходима за 
оцеляване при непрекъснато обществено ползване и е подкрепена от стандартната 3-годишна гаранция на Elo. 

   

 
  

Размер: 15.6“ 
Резолюция: 
1366x768 

J4105, 

Core i3, Core i5 

Intel UHD 
Graphics 

600/630 

4GB DDR4, 
8GB DDR4 

128GB M.2 
SATA SSD 

      

      

Капацитивен 

мулти-тъч 

Без OS, 

Windows 10 

3 x USB 3.0, 

2 x USB 2.0 
2 x Serial RJ45 

1 x LAN RJ45 

(Gigabit) 
1 x USB-C 

      

      

1 x 24V USB, 
2 x 12V USB 

WiFi 802.11 

a/b/g/n/ac 
2.4GHz&5GHz 

Bluetooth 5.0 

Възможност 

за 
модификации 

Индустриален 
клас техника 

3 години 
гаранция 
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Опционални Периферни Устройства 

 

 

 

 

 

 

Четец за 
магнитни 

карти* 

Клиентски 
дисплей* 

Втори 10” или 
13“ монитор* 

Четец за 
пръстови 

отпечатъци* 

Баркод 
скенер* 

POS 
Терминал* 

      

Опционални Стойки 
      

 

     

Стойка за 
бюро* 

Стойка тип 
стълб* 

Стойка за 
под* 

Стойка за 

втори 
монитор* 

Стойка за 
рафт* 

Стойка за 

прикрепяне 
към стълб* 

      

Приложения 
      

      

Ресторанти Барове 
Супер и 

Хипермаркети 
Информационни 

точки 
Дискотеки Хотели 

      

 
 

    
Места с 

ограничено 
пространство 

Кино салони 
Търговски 

площи 

Заведения за 

бързо 
хранене 

Бензино-
станции 

Банкови 
офиси 

      

 
   

 
 

Спортни 

магазини 
Музей 

Клиентско 

самообслужване 
Фитнес 

центрове 
Шоуруми Казина 

      

      

Point Of Sale 
Рецепции в 
болнични 

заведения 

Места за 
клиентски 

отзиви 

Търговски 
вериги 

Автоматизация 
…и много 
други… 

 

 



Техническа спецификация 

Модел EloPOS™ System 

Размер 15.6'', Active matrix TFT LCD (LED) 

Резолюция, Формат 1366x768, 16:9 (широкоекранен) 

Тъчскрийн технологии PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) – 10-точков тъчскрийн 

Процесор 

E2: Intel Celeron J4105 (4M Cache, up to 2.5 GHz)  

E3: IntelCore i3-8100T (6M Smart Cache, 3.10 GHz)  

E5: Intel Core i5-8500T (9M Smart Cache, up to 3.50 GHz by Intel Turbo Boost 

Technology 2.0) Intel vPro Support 

Видеокарта 
E2: Intel UHD Graphics 600  

E3 и E5: Intel UHD Graphics 630 

Памет (RAM) 

E2: 4GB 2400MHz DDR4 SO-DIMM - 1 of 2 slots (expandable to 8GB)  

E3: 4GB 2400MHz DDR4 SO-DIMM - 1 of 2 slots (expandable to 32GB)  

E5: 8GB 2400MHz DDR4 SO-DIMM - 1 of 2 slots (expandable to 32GB) 

Операционна система Без OS; Windows 10; 

Място за съхранение 128GB M.2 SATA SSD, 72 TBW 

Характеристики на 

дисплея 

400:1 контраст, 187 cd/m2 яркост, 262,000 цвята, 10 ms време за реакция, 

90°/50° ъгли на виждане 

Входове 
3 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 4 x Micro USB 2.0, 1 x LAN RJ45 (gigabit), 2 x Serial 

RJ45, 1 x 12V/24V Cash Drawer Port, 1 x 3.5mm audio jack 

Изходи 1 x USB-C 

Wireless ; Bluetooth Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz and 5GHz ; Bluetooth 5.0 

Високоговорители 2 x 2W вградени 

VESA 75x75 мм 

Тегло Стандартно – 4.9 кг.(със стойка); 2.9 кг. (без стойка) 

Физически размери 
386.2 mm x 369.3 mm x 221.2 mm със стойка 

386.2 mm x 248.9 mm x 73.3 mm без стойка 

Включени аксесоари 
Ръководство на потребителя, Капак за кабелите,  Захранващ адаптер 180W, 

захранващ кабел, RJ45 към DB-9 кабел 

Опционални аксесоари 

на допълнителна цена 

четец за магнитни карти, четец за пръстови отпечатъци, втори монитор, 

клиентски дисплей, баркод скенер, Dallas Key, EMV  

Сертификати 
UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, 

CCC, ANATEL 

Гаранция 3 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 над 18 годишен опит, специализирана във внос и 
дистрибуция на индустриални тъчскрийн монитори и компютри и Дисплей решения – монитори, мултимедийни проектори, 
широкоформатни дисплеи, интерактивни дисплеи, тъчскрийн монитори / тъчскрийн компютри, гейминг периферия и графични 
дисплеи. Тех Вижън работи с компютърни фирми 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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