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Новите 95-та и 96-та серия монитори за вграждане на ELO 

Мониторите на Elo Touch Solutions формат „Open-Frame” са сред водещите тъчскрийн 
решения в света - предназначени за вграждане в шкафове, кабинети, стени, информационни 
КИОСКи, Гейминг/Казино машини, Тъчскрийн табла и маси, индустриални машини и други.  
Тъчскрийн решенията повишават бързината на операциите и помагат за бързото обслужване 
на клиентите. Ползите от тъчскрийн решенията са многобройни – красив и елегантен 
дизайн, без допълнителни устройства като клавиатури, мишки, кабели, възможно най-
улеснен и интуитивен достъп с директно докосване от човешки пръст, практически 

безкрайна възможност за приложения и тъчскрийн софтуери, с което всеки потребител да 
даде живот на своята система и да впечатли клиентите си. 
Новите серии продукти „Elo Open Frame 95&96 Series” разширятват успешният набор от  
модели за вграждане на Elo Touch Solutions с 3 представителя - 2295L(21.5“), 
2495L(23.8“) и 2796L(27“). Те разполагат с LED широкоформатни (16:9) екрани с големи 
ъгли на виждане (178°) и изключително висока яркост – 400cd/m2 и 1000cd/m2 и 

“Touch-Thru” функционалност, която гарантира реагиране на тъчскрийн екрана през стъкло, с максимална дебелина от 
6мм. Всичко това ги прави идеалният продукт за вграждане във витрини, точки за самообслужване, вандало-устойчиви 
(Outdoor) КИОСК-и, публични места с голям човекопоток, казино автомати и тъчскрийн маси, за индустриална среда с по-
високи нива на запрашеност, влага и възможност за разливане на течности или химически вещества върху екрана.   
Новите представители идват само с едн 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 и позволяваща работа с „Touch-Thru” функционалността. 
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Техническа спецификация 

Модел ЕТ2295L(E146083); ЕТ2495L(E146266); ЕТ2796L(E146826) 

Размер 21.5“ ; 23.8“ ; 27“ TFT LCD (LED) 

Резолюция FullHD – 1920x1080 

Формат 16:9 (широкоекранен) 

Тъчскрийн технологии PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) - 10 Touch 

Цветове на дисплея 95-та Серия – 16.7 Млн. ; 96-та Серия – 1.07 Млрд. 

Яркост 95-та Серия – 400 cd/m2 ; 96-та Серия – 1000 cd/m2 

Контаст 1000:1 

Време за реакция 14 мсек. 

Ъгли на виждане 178°/178° 

Входове VGA, HDMI v1.3, DisplayPort v1.1a 

VESA 100x100 мм 

Захранване Външно – Необходим е допълнителен 12V захранващ адаптер 

Енергопотребление 
21.5” – 25W (Монитор + Адаптер) 
23.8” – 29.5W (Монитор + Адаптер) 
27” – 55W (Монитор + Адаптер) 

Тегло 21.5” – 5.41 кг. ; 23.8” – 5.65 кг. ; 27” – 7.73 кг. 

Физически размери 
21.5” – 516 mm x 311 mm x 46.9 mm 
23.8” – 569.2 mm x 341.1 mm x 37 mm 

27” – 644.2 mm x 388.4 mm x 51.4 mm 

Сертификати 
Australia RCM; Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE TUV; Japan 
VCCI; Korea KCC; Mexico CoC; Taiwan BSMI; United States UL, 
FCC; International CB; RoHS, China RoHS, WEEE 

Включени аксесоари 

Ръководство на потребителя, VGA кабел, HDMI кабел, USB Touch 

кабел, OSD външно дистанционно, захранващ кабел, шини за 
монтаж, EEI Лепенка 

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

MTBF 50 000 часа демонстрирани 

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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