RZ-X850

Sharp RZ-X850 er et fargerikt alternativ for krevende
anvendelser /This is Why du alltid kan kjenne deg trygg.

Sharp RZ-X850 med et design for framtiden, finnes i flere
ulike farger. Velg den fargen som passer best inn i miljøet
eller en farge som skiller seg ut og gir en frekk kontrast.
Velg mellom fargene POS-sort, Crystal-hvit eller Bourgogne
-rød.
Sharp RZ-X850 har solid prosessorkraft og internminne.
Den er utrustet med en SSD-disk som gir en vesentlig
raskere oppstart og lynrask datatilgang. Alt dette gir deg et
POS-system som er i stand til å håndtere de tyngste
programmene.
Microsofts plattform for point-of-sale, Windows POS
Ready 7 er forhåndsinstallert. Dette innebærer at alle
applikasjoner som følger industristandard kan installeres og
brukes med full pålitelighet.
RZ-X850 er vifteløs og dermed helt lydløs. Du slipper å
irritere deg over surrende vifter eller andre lyder som kan
oppleves som forstyrrende i stille milijøer.
Takket være designet kan kabler og tilkoblinger plasseres
diskret så de nesten blir usynlige.

Konstruert for å klare krevende applikasjoner. Takket være
Sharps rammefrie teknologi er den 15-tommers skjermen
flat helt ut i kanten. Smuler, støv eller annet smuss har
ingen mulighet til å feste seg og føre til problemer.
Skjermen er i tillegg vanntett (IP66).

Sharp har utviklet og produsert produkter for
kassahåndtering siden 1976. Vår tradisjon, lange
erfarenhet og ambisjon om alltid å ligge teknisk i forkant
har gjort Sharp til en av verdens fremste aktører innenfor
point-of-sale.
Derfor er også Sharp RZ-X850 satt opp med den nyeste
teknikken. Ikke bare for teknikkens skyld, men fordi vi vet
at dagens og morgendagens brukere stiller store krav til
utstyret sitt. Krav vi er stolte og glade for å oppfylle.

Spesifikasjoner

Sharp Electronics
Sharp har over 50 000 ansatte i 24 land til din tjeneste og hele
8 000 med spisskompetanse som jobber fokusert med
forskning og utvikling av fremtidens smarte løsninger for å
møte fremtidige utfordringer.
Sharp er i dag verdensledende innenfor flere
elektronikksegment, blant annet LCD og solceller.
I 1912 i Japan startet Sharp med en blyant som aldri ble sløv,
trykkblyanten Ever Sharp.
Nå fortsetter vi vår innovative reise etter 100 år med radikal
kreativitet.
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