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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TERMINAL POS ST-A20

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm

 

MEMBER OF

digital    flexo label printing and converting&

Białołęcka 158E   •   03-253 Warszawa   •   tel.: +48 22 510 14 40   •   fax: +48 22 741 69 33   •   hotline 24h: +48 22 510 14 79   •   e-mail: rsc@rscautoid.pl   •   www.rscautoid.pl

supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Terminal POS ST-A20 firmy TOSHIBA to najnowsze rozwiązanie skierowanie dla użytkowników 
ceniących wysoką wydajność połączoną z bezpieczeństwem pracy dzięki możliwości połącze-
nia dysków w systemie RAID1. 
   Cechą charakterystyczną ST-A20 jest wysoka jakość w połączeniu z niskim zużyciem ener-
gii. To kompaktowe, a jednocześnie stylowe urządzenie, zdobywca prestiżowej nagrody 2007 
Good Design Award in Japan jest efektywnym narzędziem sprzedaży.
   Zabudowany w komputerze procesor INTEL CELERON M 440, 1,86GHz to gwarancja wy-
dajności i stabilności pracy nawet w najbardziej wymagających aplikacjach niezbędnych do 
prowadzenia handlu. Cichą pracę zapewnia bezwentylatorowy system chłodzenia. 
   Istnieje możliwość rozbudowy terminala, na przykład o dodatkowy ekran, który może być 
wykorzystywany, jako nośnik przekazu informacji marketingowych, typu reklama, promocja.
   Łatwość montażu i serwisowania zapewnia konstrukcja obudowy – porty i płyta główna 
dostępne są po zdjęciu tylnej ścianki obudowy mocowanej na zatrzask i zaczepy. 
Demontaż nie wymaga użycia śrubokręta. Natomiast dysk twardy umiejscowiony jest w 
przedniej części obudowy, dzięki czemu jakakolwiek interwencja zajmuje znacznie mniej cza-
su niż w przypadku standardowych komputerów POS.
   Małe pole podstawy (jeden z mniejszych POS ze zintegrowanym monitorem spośród do-
stępnych na rynku) zapewnia oszczędność miejsca i pozwala zaprojektować użytkownikowi 
kompaktowe stanowisko sprzedaży. Możliwość przymocowania komputera do blatu gwaran-
tuje jego stabilność mimo smukłej budowy i niewielkiego ciężaru.

INTEL Celeron M 1.86GHz, Chipset INTEL 945GME

Line-out / Mic-i

2.5” HDD SATA (250GB) 7200 rpm/ 2 x HDD SATA (250GB) RAID1  

RIU 2 x 20 (opcja)

15” TFT (1024 x 768) 

251x360x366 mm / 306 x 247 x 337 mm

rezystancyjny, odporny na zalanie Norma IPX1

11.5kg/10.5kg

1024MB 2 sloty (4 GB max.); DDR-2 PC533/4200

Czytnik kart magnetycznych; iButton; WLAN, SSD Flash Disk (max. 4 GB)

WIN 2000, WIN XP, WEPOS, WIN7, Linux 

95 W / 105 W

2 x COM D-Sub9 (męski); 2 x zasilany COM D-Sub9 (żenski); 1 x USB (2.0); 1 x zasilany USB (24 V);  2 
x zasilane USB (12 V); 1 x PS/2 mysz & 1 x klawiatura; 2 x 24 V szuflada kasowa; 1 x 15 pin VGA; LAN 
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czarny


