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POS Touch 14 Wide
Compacte touchkassa met topfuncties

STERKE FUNCTIES

De flexibele kassasoftware wordt aan uw individuele behoeften aan-
gepast. Talrijke speciale functies maken uw werk eenvoudiger.

COMFORTABEL

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

COMPLETE OPLOSSING

Stel uw gewenste oplossing samen: De POS Touch 14 Wide  
heeft interfaces voor accessoires zoals scanners, printers en kassa- 
lades en kan worden gecombineerd met mobiele apparaten.

Uw voordelen

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

A Eenvoudige bediening  
Modern gebruiksoppervlak dat 
zelf kan worden ingericht

A Uit te breiden 
Zeer veel mogelijkheden voor 
backoffice-aansluitingen

A Veilig 
Perfecte bescherming tegen 
virussen en manipulaties
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POS Touch 14 Wide

MODERN, EIGEN KASSASYSTEEM

Zowel in restaurants, cafés en bakkerijen: Door het bescheiden 
design en de compacte maat is de POS Touch 14 Wide de perfec-
te oplossing in haast elke omgeving. Het compacte, capacitieve 
touchscreen is krasbestendig en stevig. Met zijn 14,1“-displaydia-
gonaal kunt u bij veel functies zonder te hoeven scrollen, waar-
door u aangenaam en effi ciënt kunt afrekenen.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Bij een stroomuitval blijft de kassa zonder gegevensverlies wer-
ken. Daarbij kunt u de gegevens automatisch regelmatig op een 
extern opslagmedium (SD-kaart of USB-stick) opslaan en voor-
komt u gedoe met de belastingdienst.

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-uursser-
vice* ter plaatse en via de hotline. Mogelijkheden voor onder-
houd op afstand ronden het aanbod af en bieden u perfecte 
veiligheid. 

MYVECTRON SERVICES

Maak gebruik van de voordelen van digitalisering. Met onze cl-
oudgebaseerde myVectron Services blijft u competitief. Reserve-
rings- en klantenbindingstools die in de kassa zijn geïntegreerd, 
maken het u mogelijk individuele campagnes te houden met 
minimale inzet. En met onze realtime-reporting hebt u altijd een 
overzicht van uw belangrijkste kerncijfers.

KORT & BONDIG

 A 32,8 cm/14,1“-beeldscherm

 A TFT-LCD-display

 A Projectief-capacitief 
touchscreen

 A Bediendeslot

 A Netwerk-compatibel

 A Intuïtief gebruiksoppervlak 
met swipefunctie

 A (Filiaaloverkopelend) centraal 
gegevensbeheer mogelijk

 A Optioneel: Klantendisplays

Meer details vindt u op de
technische gegevensbladen op
www.vectron.nl.
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