
Plne programovateľných 40 
klávesov s dlhou životnosťou.

Široké možnosti pripojenia 
externých zariadení, skenera, 
platobného terminálu alebo váh.

Jednoduché prichytenie cez 
VESA štandard. Široké možnosti 
uchytenia pre ďalšie typy stojanov. 

Variabilné vyhotovenie, samostat- 
ný počítač alebo ako set s kláves-
nicou.

Displej 10,4“ (800×600, 4:3).

Elegantný a komfortný dizajn, 
ovládací panel nenarúša čisté línie 
TDC-5000 PC.

Integrované flexibilné all-in-one 
POS riešenie.

10,4”

ED-5000 – dvojfarebný 36 znakový 
dvojriadkový LCD displej, pre 
prehľadné informovanie zákazníka.
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Možnosť výberu klasického alebo 
dotykového displeja.

Možnosť pripojenie displeja TDC-
5000 k POS riešeniu v rovnakom 
dizajne pre dokonalé zladenie.

Malý rozmermi, 
obrovský možnosťami

www.elcom.eu



Výhody TDC-5000 PC
• Výrobok vyvinutý a vyrobený na Slovensku špeciálne pre potreby
    slovenských obchodníkov.

• Integrované all-in-one riešenie praktických malých rozmerov Vám 
    šetrí miesto a vyzerá reprezentatívne aj v prevádzkach s obmedzeným 
    priestorom.

• Aj malej predajni umožňuje poskytovať komplexné služby veľkého 
    supermarketu.

• Toto cenovo najvýhodnejšie POS riešenie na trhu Vám zabezpečí 
    rýchlu návratnosť investícií.

• S otvorenou platformou PC získate absolútnu flexibilitu pri výbere 
    pokladničných aplikácií.

• Prináša možnosti využívania nových služieb s vysokou pridanou 
    hodnotou pre zákazníka (vernostný systém, šťastné hodinky, 
    bonusový systém...).

• Umožňuje okamžité štatistiky a prehľady (uzávierky, skladové zásoby). 

• Servisný technik je vždy poruke v najširšej sieti servisno-obchodných 
    stredísk na Slovensku.

• Rýchla dostupnosť a bezkonkurenčné ceny náhradných dielov.

• Pocit istoty s odbornou podporou 7 dní v týždni na našej infolinke.

• Platforma PC kompatibilná s Windows XP, Windows 7/8, Windows Embeded,
    Windows CE, Linux, Android.

V informačnom letáku sú použité ilustračné obrázky. Vlastnosti 
a parametre uvedené v tomto letáku sa môžu zmeniť a nepred-
stavujú záväzok zo strany spoločnosti ELCOM.
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Váš predajca:

ELCOM, spoločnosť s ručením 
obmedzeným, Prešov
 
Jesenná 26, 080 01  Prešov, Slovensko
Tel.: 051–74 64 111, Fax: 051–74 64 199
E-mail: elcom@elcom.eu, www.elcom.eu

www.elcom.eu

TDC-5000 PC je POS riešenie jednoduché, nenáročné a rýchle na ovládanie a zaškolenie obsluhy. Vďaka all-in-one riešeniu a flexibilnému uchyteniu 
takmer kdekoľvek Vám TDC-5000 PC zaručene zlepší ergonómiu, poskytne Vám pohodlie účtovať a uzatvárať predaj bez zbytočných pohybov,  
s dokonalým prehľadom o celej transakcii. 

Reštaurácie, bary, 
kaviarne, pizzérie

Butiky, drogérie, obuvníctva Kozmetické salóny, 
kaderníctva, fitness centrá

Široké možnosti využitia a vynikajúce vlastnosti

Potraviny, pultové prevádzky, 
večierky

Technické parametre TDC-5000 PC

Displej 10,4“ TFT (Dotykový panel voliteľný)

Pomer strán 4:3

Rozlíšenie 800 x 600 pixelov

Kontrast/Svietivosť 500:1/230 nit

Procesor Intel Celeron J1900 1.99 GHz (Quad Core)

Operačná pamäť DDR3L 2 GB (4 GB voliteľné)

Pamäť dát 32 GB SSD / 320 GB HDD 
64 GB SSD / 500 GB HDD (voliteľné)

Rozhranie 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x LAN, 1x VGA,  
1x RS232 (voliteľné), WiFi, Bluetooth 4.0 (voliteľné)

Spotreba 17 W (Windows Idle)

Rozmery displeja (Š × V × H) 264 × 211 × 52 mm

Hmotnosť 1,5 kg

Uchytenie VESA 75

Jedinečný počítač TDC-5000 PC s uhlopriečkou 10,4“ je 
svojimi rozmermi a vysokým rozlíšením vynikajúcim riešením 
vhodným obzvlášť pre prevádzky s nárokmi na úsporu miesta  
a zároveň s nárokmi na vysoké rozlíšenie a kvalitu zobrazova-
ných informácií.

K vysokej variabilite prispieva možnosť výberu počítača  
TDC-5000 PC s klasickým alebo dotykovým panelom. 
Elegantné a hlavne účelné riešenie s dotykovým panelom 
umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie aplikácií, ako aj 
rýchle zaškolenie obsluhy.

Prostredníctvom štandardného Vesa uchytenia môžete 
samostatný počítač TDC-5000 PC alebo v kombinácii  
s klávesnicou EK-5000 umiestniť prakticky kdekoľvek podľa 
vašich požiadaviek v požadovanej výške a uhle sklonu.  
TDC-5000 PC sa dokonale prispôsobí vašim potrebám.

Prostredníctvom konektorov USB, LAN, RS-232 a VGA je 
možné TDC-5000 PC jednoducho pripojiť so snímačom 
čiarových kódov, externou klávesnicou, platobným terminálom 
alebo váhami.
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Voliteľné príslušenstvo k TDC-5000 PC:

• Klávesnica EK-5000

• Displej ED-5000

• Čítačka magnetických kariet   

• Snímač Dallas kľúča

Komfort bez nutnosti kabeláže - praktické a ekonomické riešenie  
s WiFi pre sieťovanie a mobilitu POS systému bez obmedzenia 
(iba podľa dosahu routera). Bluetooth umožní komunikáciu  
a prenos dát medzi zariadeniami (PC, skener čiarových kódov, 
váhy, tlačiareň)

Čítačka MSR umožňuje jednoznačnú identifikácia personálu, 
prípadne zákazníka. Kombináciou s elektronickým kľúčom 
(Dallas Key), alebo RFID, resp. FingerPrint Reader získate 
priestorovo veľmi úspornú a rýchlu evidenciu operátora a zároveň 
podporu vernostného systému.

• Čítačka RFID

• Snímač odtlačkov prstov

• WiFi, Bluetooth 4.0 (interné USB) 

Bližšie informácie o voliteľnom príslušenstve na www.elcom.eu.


