
Sharp RZ-X655 er fleksibel og allsidig /This is Why den 
passer inn i alle bedrifter 

Designet for å være både fleksibel og allsidig. Den passer 

inn i alle bedrifter som krever et effektivt og pålitelig 

kassasystem. 

Sharp RZ-X655 har Windows POS Ready 7 installert, noe 

som innebærer at alle applikasjoner som følger 

industristandard kan installeres og brukes med full 

pålitelighet. 

Det tilpasningsdyktige designet gjør RZ-X655 lett å 

plassere i alle miljøer. Foten kan for eksempel byttes ut 

mot et standarisert VESA-feste for enkel plassering på 

veggen eller sammen med andre monteringssystem som 

følger VESA-standarden.  

Takket være designet kan kabler og tilkoblinger plasseres 

diskret så de nesten blir usynlige. 

RZ-X655 kan med tilvalg utstyres med ulike typer 

displayer. Blant annet den populære RZ-XDP2 som er en 

10 tommer bildeskjerm som er perfekt for å vise reklame, 

tilbud, informasjon om åpningstider eller andre ting du 

ønsker å kommunisere til dine kunder. Displayet viser også 

kvitteringsinformasjon. Dette er en god service til dine 

kunder som enkelt og oversiktlig kan følge med på hva 

som slås inn og hva som skal betales. 

Ergonomi 

Arbeidsplassen rundt en kassa blir stadig viktigere. Derfor 

kan RZ-X655 justeres til beste ergonomiske plassering. 

Arbeidshøyden kan justeres ved at skjermen kan vinkles 

opp/ned, og til siden for å tilpasses hver bruker optimalt. 

Fordi RZ-X655 følger den internasjonale VESA-standarden 

kan den monteres på alle festesystemer som følger samme 

standard. 

RZ-X655 

Kvalitet 

Sharp har utviklet og produsert produkter for kassa-

håndtering siden 1976. Vår tradisjon, lange erfaring og 

ambisjoner om att alltid ligge teknisk langt fremme har 

gjort Sharp til en av verdens fremste aktører innenfor 

kassaløsninger. 

Derfor er også Sharp RZ-X655 ladet med den nyeste 

teknologien. Ikke bare for teknikkens skyld, men fordi vi 

vet at dagens og morgendagens brukere stiller store krav 

til utstyret sitt. Krav som vi er stolte og glade for å kunne 

imøtekomme.  
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Sharp Electronics 

Sharp har 55 000 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.  

 


