
Sharp RZ-X745 er konstruert for krevende applikasjoner 
/This is Why du alltid kan stole på den. 

Konstruert for å takle krevende applikasjoner. Takket være 

Sharps rammefri 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). 

Microsofts plattform for point-of-sale, Windows POS 

Ready 7 er allerede installert, noe som innebærer at alle 

applikasjoner som følger industristandard kan installeres og 

brukes med full pålitelighet. 

RZ-X745 er vifteløs og dermed helt lydløs. Du slipper å 

irritere deg over surrende vifter eller andre lyder som kan 

oppleves som forstyrrende i diskrete milijøer. 

Takket være designet kan kabler og tilkoblinger plasseres 

diskret så de nesten blir usynlige. 

RZ-X745 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. 

Flexibilitet 

RZ-X745 er enda en i raden av point-of-sale system fra 

Sharp. Den er utviklet med tanke på å håndtere tyngre 

applikationer. En kraftig prosessor, bra med internminne og 
et robust ytre taler til at RZ-X745 er det selvsagte valget når 
man vil ha det beste!  
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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.  

 


