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POS Touch 12 & 15 II
Stabiele premium-touchkassa

5 JAAR GARANTIE

Vectron geeft 5 jaar fabrieksgarantie op de hardware van de POS 
Touch 12 II en de POS Touch 15 II.

COMFORTABEL

Dankzij krachtige software, een intuïtief gebruiksoppervlak inclusief 
swipefunctie en individuele programmering kunt u snel en comfor-
tabel werken.

COMPLETE OPLOSSING

Talrijke interfaces voor accessoires zoals scanner, kaartterminals en 
tapsystemen maken op maat gemaakte complete oplossingen mo-
gelijk.

Uw voordelen

A Schitterende displays 
Krasbestendige, slijtagevrije 
glazen touchscreens met led-
backlight

A Eenvoudige bediening  
Modern gebruiksoppervlak dat 
zelf kan worden ingericht en 
beschikt over een swipefunctie

A Uit te breiden  
Zeer veel mogelijkheden voor 
backoffice-aansluitingen

A Veilig 
Perfecte bescherming tegen 
virussen en manipulaties
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POS Touch 12 & 15 II

ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST

Kwaliteitsvol materiaal en de afwezigheid van kwetsbare onder-
delen zoals ventilator maken de hardware uiterst duurzaam en 
stevig. Bij wetswijzigingen, zoals nieuwe fiscale vereisten, worden 
software-updates aangeboden.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Bij een stroomuitval blijven de kassa's zonder gegevensverlies 
werken. Daarbij kunnen de gegevens regelmatig op een USB-stick 
worden opgeslagen. 

UITSTEKENDE SERVICE

De producten van Vectron worden via een dicht netwerk van vak-
handelspartners gedistribueerd. Dit staat garant voor competent 
advies, individuele oplossingen alsook betrouwbare 24-uurs- 
service* ter plaatse en via de hotline. Mogelijkheden voor onder-
houd op afstand ronden het aanbod af.

CLEVERE MYVECTRON SERVICES

De optionele myVectron Services breiden de kassa's van Vectron 
uit met reserverings- en klantenbindingsfuncties, bijv. klant-, 
betaal- en tegoedbonnen, digitale stempelkaarten en innovatieve 
bonyssystemen. Door volledige kassa-integratie worden indivi-
duele campagnes veilig en met minimale inzet omgezet. Real-
time-reporting is eveneens mogelijk met myVectron.

KORT & BONDIG

 A POS Touch 12 II:  
30,7 cm/12“-beeldscherm

 A POS Touch 15 II: 
38,1 cm/15“-beeldscherm

 A TFT-LCD-display 

 A Projectief-capacitief 
touchscreen

 A Bediendeslot

 A Gemengde netwerken van 
stationaire en mobiele kassa's 
mogelijk

 A Centraal gegevensbeheer 
(ook filiaaloverkoepelend) per 
Vectron Commander

 A Optioneel: Klantendisplays

Meer details vindt u op de
technische gegevensbladen op
www.vectron.nl. Met de light- 
modellen zijn gunstigere varian-
ten verkrijgbaar.

Vectron Systems AG
Willy-Brandt-Weg 41 
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Telefoon: +49 (0)251 2856150
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www.vectron.nl
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