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Informacijos 
terminalas ir 
prekystalis  
ML 520

PARINKTYS
• Ryškus, 1 920 x 1 080 skiriamosios gebos „FullHD“ ekranas.

• Intuityvus komercinės klasės 22 colių įstrižainės jutiklinis 
ekranas su PCAP technologija, reaguojantis į kelis prisilietimus 
vienu metu.

• Kompiuterio modulis „Intel® NUC“ su „Intel®“ procesoriais 
„Core™ i3“ / „Core™ i5“ arba „Pentium“ procesoriumi. 
Nedidelės energijos sąnaudos (mažiau nei 100 W).

• Terminis spausdintuvas (60–82,5 mm).

• Speciali terminalo programinė įranga „Sitekiosk“ ir virtuali 
klaviatūra.

Savitarnos užsakymo arba POS (elektroninio kasos 
aparato) terminalas leidžia klientams naudotis 
skaitmeniniais meniu, pasirinkti ir apmokėti 
užsakymus bei sutaupyti brangaus laiko. Šį 
modelį tinka naudoti kaip POS, įsiregistravimo ir 
išsiregistravimo sprendimą.



PAPILDOMOS PARINKTYS

• Į visas puses pasukamas ekranas. Vertikalių ir horizontalių padėčių.

• Už stiklo – visiškai stiklinis priekinis skydelis be rėmelių.

• Skirtingų variantų jūsų prekės ženklo stiliui atspindėti – pasirenka-
mos spalvos, ženklinimas papildomomis detalėmis.

• Papildomos belaidžio ryšio galimybės („WiFi“, 4G) su nuo van-
dalizmo apsaugota išorine antena, kad terminalą prie interneto 
galėtumėte prijungti bet kurioje vietoje.

• Speciali terminalo programinė įranga. Programinė įranga „Siteki-
osk“ apriboja viešą prieigą, kad naudotojai galėtų ir toliau naršyti 
pageidaujamose svetainėse, o kai terminalas aktyviai nenaudojamas, 
ekrane rodomos reklamos.

• Terminalo stebėsena ir nuotolinis valdymas. Programa „Sitere-
mote“, skirta nuotolinei terminalų priežiūrai, naudojimo statistikai ir 
būklės stebėsenai.

• Rakinamą terminalo rėminę konstrukciją galima pritvirtinti prie 
kasos viršaus.

• Papildomi priedai. Esant pageidavimui, prie šio modelio galima 
pritaisyti RFID, 1D arba 2D vaizdo formuotuvą, brūkšninio kodo ska-
itytuvą, garsiakalbius, lustinių kortelių skaitytuvą, EMV banko atsiska-
itymo kortele įrenginius ar kitą įrenginį.

KODĖL VERTA RINKTIS  
TERMINALUS ML NOVATOR?
Terminalus gaminame nuo 1999 m. Mūsų 
gamybos ir produktų plėtros procesas yra 
sertifikuotas ir atitinka pramonės standartų 
reikalavimus. Didžiuojamės kurdami termi-
nalus, kurie yra ir estetiški, ir funkcionalūs.
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