
KASA15  
Dotykový bezdrátový terminál  

Touchmonitor ELO 1515L – sv ětová technologická špi čka  

Lze volit ze dvou spolehlivých technologií dotyku  

Pr ůmyslový pasivn ě chlazený neslyšný po číta č 

Neobsahuje žádnou pohyblivou sou část  

Volitelné napájení bezpe čným nap ětím  

Voliteln ě bezdrátová sí ťová karta  

Voliteln ě nást ěnný držák VESA 

 
 

Dotykový po číta č/terminál/pokladna KASA15 je spolehlivý, snadno pro pojitelný 
systém, který lze nasadit v širokém spektru aplikac í a zabere p řitom stejn ě místa 
jako samotný LCD monitor.  
Kombinovaná práce s dotykovou obrazovkou se hodí pr akticky kdekoliv. Díky 
neslyšnému pasivn ě chlazenému po číta či lze systém instalovat a provozovat ve všech 
prost ředích. Konstrukce bez pohyblivých sou částí p řináší zvýšenou dlouhodobou 
spolehlivost.  
 
Vlastnosti dotykového monitoru 

• Šet ří místem – LCD s úhlop ří čkou 15“ 
• Ekonomický a stabilní p ři dotyku  
• Rozlišení až 1024 x 768 p ři 75 Hz  
• Volitelné technologie dotyku: AccuTouch -odporová p ětivodi čová, 

nejpoužívan ější (dotyk  čímkoliv - prstem, nehtem, rukavicí, kreditní 
kartou), nebo IntelliTouch s povrchovou vlnou - nej lepší optické vlastnosti 
(aktivace prstem nebo stylusem) 

• Touchscreen ut ěsněn proti špín ě, prachu a kapalinám  
• Obojí rozhraní: sériové i USB  
• Odnímatelný podstavec a možnost zav ěšení na st ěnu  
• Ovládání po stran ě a uzam čení pro ve řejné užití  
• Menu na obrazovce - Digital on-screen display (OSD)   
• Interní napájení 230V nebo volitelný externí 12V na páje č 
• Celosv ětová bezpe čnostní osv ědčení  
• Záruka 2 roky 

 
Vlastnosti po číta če 

• Neslyšný pasivn ě chlazený procesor Intel Atom 1,86GHz (4 jádra) 
• Opera ční pam ěť RAM 4GB 
• SSD disk 30GB – modul bez pohyblivých sou částí (lze osadit jakýkoliv 2,5” SSD 

nebo HDD) 
• Rychlý grafický čip Intel GMA 3650 
• Sí ťová karta 100/1000Mbps 
• Zvuková karta Intel HD Audio 
• Čty ři vn ější a čty ři vnit řní USB porty, dva sériové porty 
• Voliteln ě bezdrátová sí ťová karta WiFi 
• Interní zdroj ATX a externí napáje č 12V – oba pasivn ě chlazené 
• Záruka 2 roky 
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