
XT-3815 المواصفات 

Intel J1900/2GHz حتى 2.42GHz/2M ذاكرة تخزين مؤقت (رباعي النواة) المعالج 

DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB ذاكرة النظام 

SATA Storage x 2 أو  eMMC Storage x 1 (دعم eMMC يتطلب Windows مددمج 8.1 في الصناعة) جهاز التخزين 

12 فولت / 60 واط مورد الطاقة 

Windows 7/POSReady 7/Windows Embedded 8.1 Industry/DOS/Linux حسب الطلب دعم نظام التشغيل  

االتصال

10/100/1000Mb x 1  LAN منفذ

(I/O (DB9 x 3 + RJ45 x 1 4.4 على لوحة منفذ تسلسلي 
دعم 5فولت/12فولت على كافة منافذ COM األربعة، COM5/COM6 اختياري بافتراضيات المصنع  

نعم  UPS منفذ

7 (1 x USB 3.0/2.0 + 6 x USB 2.0 ) منفذ USB قياسي 

سماعة داخلية 2 واط × 1 الصوت  

Posiflex طرف، مع دعم 12 فولت لجهاز عرض D-SUB، 15  VGA منفذ

1، تحكم CR 2 عبر كابل Y اختياري  CR منفذ

1، عبر كابل تحويل اختياري منفذ متوازي  

العرض واللمس

TFT LCD 15بوصة   LCD

1024 x 768 الدقة 

PCAP مسطحة باللمس مع دعم اللمس المتعدد 10 نقطة (IP65 على اللوحة األمامية) اللمس 

األبعاد المادية

372 x 320 x 252.7 األبعاد (الطول × العمق × االرتفاع بالمم)  

5.6 الوزن (الوزن الصافي  بالكيلو جرام) 

البيئة

(SSD مجهزة بـ) ؛ 50 - 0 درجة مئوية، %90 - %20 رطوبة نسبية(HDD مجهزة بـ ) 40 -  0 درجة مئوية، %20  - %90 رطوبة نسبية ظروف التشغيل 

20- درجة مئوية - 70 درجة مئوية، %90 - %10 رطوبة نسبية أوضاع التخزين 

خيارات    

يبدا من 16 جيجابيت  SSD

ملحق جانبي لسلسلة XT مع MSR 3 مسارات  SA-105

iButton مع XT ملحق جانبي لسلسلة  SA-205

ملحق جانبي لسلسلة XT مع دعم لـ  MSR 3 مسارات، مع تحديد الهوية بموجات الراديو RFID وحساس بصمة اإلصبع   SA-305

ملحق جانبي لسلسلة XT مع دعم لـ  MSR 3 مسارات، مع تحديد الهوية بموجات الراديو RFID ودونجل الجيل الثالث وحساس بصمة اإلصبع   SA-405

(VGA واجهة)  XT شاشة عرض ثانية مثبتة في الخلف 9.7 بوصة 768 × 1024 لسلسلة  LM-3010

(VGA واجهة) XT شاشة عرض ثانية عريضة مثبتة في الخلف 14 بوصة 768 × 1366 لسلسلة  LM-3014

(VGA واجهة)  XT شاشة عرض ثانية مثبتة في الخلف 15 بوصة 768 × 1024 لسلسلة  LM-3015

(USB واجهة) XT USB شاشة عرض ثانية مثبتة في الخلف 7 بوصة 480 × 800 لسلسلة  LM-6607

Virtual COM مع دعم USB ،مثبت في الخلف ،VFD 20 × 2 محرك تردد متغير  PD-2608UE

Virtual COM مع دعم USB ،مثبتة في الخلف ،LCD 20 × 2 شاشة  PD-350UE

(USB واجهة) ملونة 7 بوصة، مثبتة في الخلف LCD شاشة عرض رسومية  PD-6607

PIFA داخلية مع هوائي mini-PCIe WIFI وحدة  WIFI
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الموزع / البائع المعتمد

معلومات مواصفات المنتج خاضعة للتغيير دون إخطار مسبق.  
.Posiflex Technology Inc تم التصميم والصنع في تايوان بواسطة شركة

الشهادات

2015Q1

.POSIFLEX TECHNOLOGY INC
No. 6, Wuquan Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24886, Taiwan

sales@posiflex.com.tw  : إلكتروني  بريد    +886-2-2299-1599  : هاتف 
www.posiflex.com  +886-2-2299-1819  : فاكس 

بدون مروحة بيع طرفية  نقطة 

نيق! أ قوي!  مرن! 

*  معلومات ومواصفات المنتج خاضعة للتغيير دون إخطار مسبق.
*  يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لمعرفة المزيد من خيارات المرفقات.



"Flat Folded" وضع" Low Profile" وضع"Full Extended" وضع

GEN8E قاعدة
قاعدة الجيل الثامن االختيارية GEN8Eالتي تضم محول 

طاقة داخلي ومنفذ USB مزود بالطاقة في منصة القاعدة، 
مما يوفر إمكانية العمل بدون فوضى.

تصميم بدون مروحة
بنية XT-3815 بدون مروحة تمكنها من العمل في 

البيئات الصعبة، مثل المطابخ الدهنية، دون أدنى قلق 
بشأن الصيانة. كما تمكن اآللة من العمل بهدوء، المالئمة 

تماًما للمحالت والمتاجر الراقية أو بيئات المستشفيات.

األداء
تأتي XT-3815 مجهزة بأحدث معالج Intel Bay Trail رباعي النواة الذي يتمتع بالقوة الكافية لمعالجة أي شيء يتم 

إسناده إليه بدون أدنى مجهود.

في سوق الضيافة والبيع بالتجزئة المعاصر، لم تعد نقط البيع الطرفية POS مجرد أداة 
عمل باردة وجافة. لقد أصبحت جزًءا من ديكورات المتجر، وجزًءا من صورة المتجر. 
يجب أن تشكل كافة خطوط وتفاصيل نقطة البيع الطرفية POS إضافة إلى االتجاه العام 

للمتجر، وذلك لرفع مستوى تجربة التسوق الخاصة بالعمالء.

XT-3815 هي المسار الجديد للمحطات الطرفية Bay Trail بدون مروحة القائمة على 
  XT-3015/3215  موضوع داخل فتحة، مع حكمة األداء، بين .XT البصمة في عائلة

مع وحدة معالجة مركزية Intel D525 و  XT-5315 مع وحدة معالجة مركزية 
Intel Celeron

الشكل
أقل حجًما وأكثر جاذبية من ذي قبل، وتشكل  سلسلة XT انطالقة قوية للخروج من التصميم التقليدي لمحطات Posiflex المتحفظة. 

كل المنحنيات والتفاصيل تمت بعناية بالغة لجعل سلسلة XT واحدة من المحطات األكثر جاذبية في السوق

المرونة
تأتي XT-3815 مع مجموعتين من القواعد القابلة للطي، القاعدة GEN7E المنحنية النحيفة وقاعدة GEN8E األكبر ولكن األكثر 

عملية.

تسمح القاعدة الجديدة القابلة للطي بتكوين XT-3815 في أوضاع تكوين مختلفة. وضع ”Flat Folded Mode“ لتقليل حجم 
 “Full Extended Mode” للسماح بزيادة التفاعل بين أمين الصندوق والعميل؛ ووضع “Low Profile Mode” .حزمة الشحن
التقليدي.  يمكن تحقيق هذا كله بسحبة بسيطة من زراع الرفع المخفي. يقدم تصور المحطة الواحدة/ متعددة التكوين مرونة منقطعة 

النظير ألصحاب المتاجر وتكامل النظام على حد سواء. 

XT-3815


