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Interaktyvus 
terminalas ML 540 
su 22 colių jutikliniu 
ekranu

SAVYBĖS
• Skirtingo dizaino korpusas – tvirtinamas ant žemės, sienos ir 

prekystalio

• Fiziškai apsaugotas komercinės klasės 22 colių įstrižainės, 
„FullHD“ skiriamosios gebos talpinis jutiklinis ekranas

• Kompiuterio modulis „Intel® NUC“ su „Intel®“ procesoriais 
„Core™ i3“ ir „Core™ i5“.

• Nedidelės energijos sąnaudos (mažiau nei 100 W)

• Integruotas 80 mm terminis spausdintuvas su 1D arba 2D 
skaitytuvu

• Speciali terminalo programinė įranga „Sitekiosk“ ir virtuali 
klaviatūra bei jutiklinis ekranas

Naudodami savitarnos užsakymo arba POS 
(elektroninio kasos aparato) terminalą klientai gali 
naudotis skaitmeniniais meniu, pasirinkti ir apmokėti 
užsakymus bei sutaupyti brangaus laiko.
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PASIRENKAMOS SAVYBĖS

• Galimybė pasirinkti skirtingus ratukų tipus. Modelis pasižymi skirtingo 
dizaino korpusu, kurį galima tvirtinti prie sienos, žemės ir ant prekystalio. 
Vėliau tvirtinimo būdą galima pakeisti (apatinę dalį galima lengvai atsukti).

• Jutiklinis ekranas. „TouchPro PCAP“ lietimo jutikliai.

• Ženklodara. Daugybė pasirinkimų jūsų prekės ženklo stiliui atspindėti – 
pasirenkamos spalvos, ženklinimas papildomomis detalėmis.

• Interneto ryšys. Pasirenkamos belaidžio ryšio galimybės („WiFi“, LTE) su 
nuo vandalizmo apsaugota išorine antena tam, kad terminalą prie interneto 
galėtumėte prijungti bet kurioje vietoje.

• Kompiuteris. Kompiuterio modulis „Intel® NUC“ užtikrina sklandų ir greitą 
naudojimą. Skirtingų konfigūracijų minikompiuteriai  
(„Intel Celeron i3“, „i5“, „i7“).

• Spausdintuvas. Terminis spausdintuvas su 80 / 58 mm pločio popieriumi, 
ritinėlio skersmuo – iki 83 mm.

• Srities atvaizdavimo skaitytuvas. Nepriekaištingai nuskaitomi visų rūšių 
spausdinti brūkšniniai ir skaitmeniniai kodai naudojant bet kokį išmanųjį 
įrenginį.

• Terminalo programinė įranga. Viešos prieigos terminalų valdymo ir palai-
kymo programinė įranga „Sitekiosk“ su virtualia ekranine klaviatūra.

• Terminalo stebėsena. Terminalų sistemų ir skaitmeninių informacinių 
ekranų nuotolinio administravimo bei palaikymo programa „Siteremote“, 
veikianti debesijoje (SaaS) arba serveryje (licencija).

• Saugumas. Korpusas pritaikytas savitarnai be darbuotojų pagalbos.  
Korpusą reikia pritvirtinti.

• Pasirenkami priedai. Jei pageidaujama, prie šio modelio galima pritaisyti 
bankinių mokėjimų prietaisus, papildomus skaitytuvus ar kitus įrenginius.

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.


