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De DT15 is het nieuwste touchscreen werkstation van Pcdata. De 
gecoate aluminium behuizing is duurzaam en stijlvol, waardoor het 
werkstation in een breed scala aan situaties en 
omgevingsomstandigheden kan worden ingezet.

De processor wordt gekoeld via direct contact met de aluminium 
behuizing. Omdat de DT15 geen ventilator heeft, bestaat er geen risico op 
vervuiling van componenten, dit met behoud van een grote 
hittebestendigheid tot gevolg. De solid-state schijf heeft geen bewegende 
delen en is extreem snel.
De DT15 dankt zijn naam aan het extreem heldere 15-inch TFT-scherm 
met brede kijkhoeken. Deze maakt het scherm perfect leesbaar in de 
meest uitdagende lichtomstandigheden. Dankzij de verschillende 
bevestigingsopties is de DT15 in de meeste omgevingen gemakkelijk te 
installeren. Het kan op de vloer of muur worden gemonteerd of op een 
bureau worden geplaatst.

De DT15 wordt geleverd met een resistief aanraakscherm en een volledig 
functioneel toetsenbord om de toepassingen te bedienen. Wanneer vloer- 
of wandmontage wordt gebruikt, wordt het toetsenbord ondersteund door 
een speciale toetsenbordbeugel.

Indien gebruikt als een thin client die is verbonden met een centrale 
server, kan de DT15 worden uitgerust met een volledig functioneel 
besturingssysteem dat kan worden gebruikt als stand-alone of 
netwerkcomputer. Als thin client heeft dit echter het voordeel dat alle 
belangrijke informatie en transacties worden uitgevoerd, opgeslagen en 
beschermd in een centrale serveromgeving, meestal met back-up.
Een stroomadapter met universele AC-ingang is inbegrepen en wordt in 
de hoofdbeugel geplaatst. Alle verbindingskabels lopen door de 
steunbuis. Omdat de achterklep kan worden verwijderd wanneer de DT15 
is gemonteerd, hebben de aansluitingen aan de achterkant gemakkelijk 
toegang voor installatie.
De compacte en zwart gecoate DT15 is ontworpen om in zijn omgeving te 
passen, maar blijft toch opvallend door zijn styling.

DT15 WERKSTATION

KENMERKEN

De hoogwaardige 
componenten zorgen 
voor uitstekende 
prestaties en een lange 
levensduur.

Het besturingssysteem is 
bedoeld voor thin client-
gebruik, met optioneel 
een besturingssysteem 
met volledige 
functionaliteit.

De computer met laag 
vermogen en het display 
hebben alleen passieve 
koeling nodig.

De ondersteunende 
beugels maken het 
gemakkelijk en snel te 
installeren.

De aantrekkelijke 
vormgeving 
complimenteert de 
meeste sys- 
teemomgevingen

De volledig metalen 
behuizing maakt het 
robuust en betrouwbaar.

Volledig achterwaarts 
compatibel met TC-15B
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DT15 WERKSTATION

Specificatie's    
Processor:   
Geheugen:  
Harde schijf:   
Beeldscherm:  
Touch panel:       
Netwerk: 
I/O:   
kkkkkkkkkkkk 
                                   
Input power:   
jklkjkjlkjlkjklkjlkjlkjlkjlkjlkjl    
Constructie: 
Afmetingen (WxHxD):  

Gewicht:  
Werkomgeving: "fron      
tal  
Keurmerken:  

Intel Celeron J1900 Quad Core 2.42GHz 
4GB DDR3L
128GB SSD
15” TFT (1024x768pixels, 350cd/m2, LED) 
5 Wire resistief
Gigabit LAN (RJ45)
USB 2.0 (3x achterkant, 1x zijkant), 1x 
USB 3.0 (1x achterkant), 24V Powered 
USB (1x achterkant)
100-240V AC, 90W max. (via inbegrepen 
12V DC power supply)
Aluminium behuizing op stalen beugel 
366x293x39,5mm (14 5/16" x 11 7/16" x 1 
9/16”) terminal only
3,2kg (7lb) terminal only
0°C ~ 40°C (32 ~ 104°F), terminal is  
waterafstotend
CE, FCC (Klasse B)
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Desktop optie

Wand optie
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Keyboard 

Vloerbuis

Wandhaak                

Desktop steun

104 key (Standard keyboard) 

Barcode scanner Hand scanner 

Vaste scanner 

DT15 WERKSTATION
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Wiebachstraat 32 

6466 NG Kerkrade

The Netherlands  

T + 31 45 544 2343 

Pcdata US

29 Kripes Road

East Granby, 

CT 06026 USA 

Toll free +1 855 844-1086 
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Bevestiging

Optie's:


