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Grafisk vy över din unika restaurang
Fläktlös/Ljudlös
15” touchskärm
Serveroberoende
Stöd för handterminal
Lagerhantering
Bordsstatus i realtid
VIP-klubbkort

Skräddarsydd lösning för restaurang. Det serveroberoende restaurangsystemet unTill ger dig en komplett och modern
lösning för din verksamhet. Den kraftfulla databasen och den unika rapportgeneratorn ger dig alla möjligheter till
fullständig kontroll av din restaurang. Användarvänliga informativa symboler och den logiska uppbyggnaden erbjuder ett
snabbt restaurangsystem med ett fåtal knapptryckningar. Bordskartan ger information om lediga och bokade bord och
var i beställningen gästen befinner sig.Med handterminal och köksskrivare ger du personalen ytterligare möjligheter till
höjd service.

Display

PC System

• Färg touch (cm): 38
• TFT färg LCD skärm:
• Storlek (dots) ljusterbart:
• Storlek 1: 1.024 x 768 (XGA)
• Storlek 2: 640 x 480 (VGA)

Nätverk
• Ethernet 10 base / 100 standard:

Tekniska specifikationer
• Mått (W x D x H mm): 380 x 311 x 320
• Vikt (kg): 6.4
• Strömförbruktning (Dift) (W): 28.5 (without peripherals)
max.90 (with peripherals)
• EMV Klass: This is a Class A product. In a domestic
environment this product may cause radio interference in
which case the user may be required to take adequate
measures.

• Operativsystem: Windows XP Embedded POS READY 2009
• CPU: Intel ATOM 1.6 GHz
• L1 Cache: 56 KB
• L2 Cache: 512 KB
• BIOS ROM (Flash ROM): 512 KB
• Standard RAM Minne: 1 GB
• RAM minne (MAX): 2 GB
• Hårddisk: 160 GB
• Alternativ enhet: SSD 32 GB
• Video RAM: maximal 256 MB (shared memory)
• LPT parallellport: 1
• Kunddisplay: Optional internal or external customer
display
• Kassalåda: maximal 2
• PC-Kassasystem:

I/O Portar
• Seriel RS232: 4
• USB: 2
• Extern Monitor (VGA interface): 1
• Operatörslås: 1
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