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ProDVX BOX PC Solutions 

Така наречените Box PC-та – най-вече заради компактният им размер, са 
прецизни и бързи компютри, с който можете да вдъхнете живот на всеки 
дисплей или устройство.  
 
Дизайна им е проектиран така, че да пасват в тесните пространства, за 

които са предвидени, а именно прикрепени за гърбовете на монитори, в 
шкафове, отвори в стени, монтирани в информационни КИОСКи, 
гейминг/казино машини, тъчскрийн дисплеи и маси, индустриални машини,  
станции за клиентско самообслужване и много други. В допълнение корпуса 
е метален и се охлажда пасивно, т.е. компютъра не разполага с 
вентилатори и движещи се части, което позволява работа в по-замърсени 
среди като кухни, заведения за бързо хранене, заводи и в промишлеността. 
 

IBPC-850 разполага с достатъчно бързодействие, благодарение на четирите варианта на процесори, с които се предлага – от 
четири-ядрен Intel Celeron J1900 процесор до светкавичния Intel Core i7 (5500U) и вградена Intel HD Graphics видеокарта. 
Също така моделите разполагат с 4GB RAM памет и 64GB SSD диск – напълно достатъчен за приложенията и софтуера, 
необходим за всяко касово или търговско работно място, както и за работни станции, софтуери за тотеми, дигитална 

реклама, индустриални нужди и други.  
 
С Box PC-тата на ProDVX можете да достигнете до клиентите си и да ги накарате да взаимодействат с вашия продукт по 
начин, който е доказано, че увеличава продажбите и популярността на продукта Ви. Компактните компютърчета са 
създадени специално за комерсиална и индустриална употреба, което значи, че можете да ги използвате 24 часа в 
денонощието, 7 дни в седмицата. Продуктите на ProDVX са разработени, за решаване на проблемите, открити в търговските 
среди, за които не са предназначени нормалните потребителските устройства. 
 

   
   

Celeron J1900 
Core i3/Core i5 

Core i7 

Intel HD 

Graphics 

4 GB DDR3L 

1600Hz 
64 GB SSD 

Метален 

корпус 

3xUSB 3.0 

1xUSB 2.0 

 
     

2x mini-DP 

Цифров Вход 
1x COM DE-9 

1xRJ45 

(Gigabit LAN) 

Компактен 

размер  
802.11 b/g/n 

Windows 8 / 

10 / Linux 

Приложения 

 
 

    

КИОСК-и 
Дигитална 

рекламна мрежа 

Информационни 

точки 

Индустриални 

предприятия 

Търговски 

площи 

Работни 

станции 

      

Самообслужване 
Заведения за 

бързо хранене 

Гейминг 
автомати 

Опционална 
VESA 

Индустриален 
клас техника 

2 години 
гаранция 
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Техническа спецификация 

Модел ProDVX IBPC-850 

Процесор J1900 / i3 (5010U) / i5 (6200U) / i7 (5500U) 

Видеокарта Intel HD Graphics 

Cooling Fanless 

RAM памет 4 GB DDR3L SODIMM 

Място за съхранение 64 GB SSD 

Операционна система Опционален Windows 8 / 10 / Linux (Ubuntu 14.04 / Ubuntu 14.10) 

Входове / Изходи 
3xUSB 3.0 / 1xUSB 2.0 / 2xMini-DisplayPort / 1xCOM DE-9 / 1x3.5 
mm audio-out / 1xRJ45 (Gigabit LAN) / 1x12V DC-IN 

WiFi 802.11 b/g/n SiP wireless module 

Корпус Метал / Алуминий 

Тегло 1150 гр. 

Физически размери 198 x 183.8 x 22.4 mm 

Начин на монтаж Опционална VESA планка 

Работна температура -10°C ~ 50°C 

Енергопотребление 15 ~ 25 Watt 

Сертификати FCC, CE, & RoHS 

MTBF 55000 часа демонстрирани 

Гаранция 2 години 

 

За ProDVX: ProDVX е холандска компания със собствено производство в Тайван, предлагаща професионални продукти за много 

сфери и приложения. Продуктите на ProDVX имат високо качество на изработка, Industrial Grade компоненти и са предвидени за 
големи натоварвания – 24 часа в денонощието / 7 дни в седмицата. Основни приложения и клиенти: *Digital Sinage (Дигитална 
реклама / Информационна система от дисплеи) ; *ROOM Signage – Малки по размери дисплеи предоставящи текуща информация за 
конферентни зали, образование или хотели, ресторанти ; *Wayfinding/Customer Feedback – Тъч дисплеи за клиентско 
самообслужване, Информационни точки ; *Price checker – Място за проверка на цена в Магазини, Супермаркети, Хипермаркети; 
*Home Automation/Access Control – Умен дом, управление на свързани устройства ; *Здравеопазване – Информационни точки ; 
*Логистика – Складове, Хангари ; *POS/POI – Тъчскрийн за касови места, Точки на информация 

За Тех Вижън ЕООД: Тех Вижън (www.techvision-bg.com; sales@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. Наши партньори са световно доказани 
марки като: EIZO, PHILIPS, Elo Touch Solutions, NEC, ViewSonic, IIYAMA, AOC, AG Neovo, LG, Sharp, FAYTECH, 
NEXCOM, MilDef, Sharkoon, YIYNOVA. Тех Вижън работи с компютърни фирми интегратори в цялата страна, които 
продават и инсталират необходимият хардуер и софтуер за всеки проект. 
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