
®friendlyway empire 19

Eleganţă prin simplitate

Simplitatea este un proces care scoate în 
evidenţă esenţialul. Eliminând tot ce nu este 
necesar, scoatem în evidenţă designul minimal-
ist al modelului friendlyway empire 19. Carcasa 
revoluţionară dublu strat conţine doar cele mai 
performante echipamente disponibile. La doar 
7 cm adâncime carcasa slim prezintă un uimitor 
ecran de 19 inch cu capacităţi de touchscreen.

Friendlyway Empire 19 este primul terminal ter-
estru care nu are nevoie de o cutie suplimentară 
care să găzduiască un calculator. În acest sistem 
totul este integrat în conturul elegant al aparatu-
lui.

Dispunând de o suprafaţă robustă şi rezistentă la 
zgârâieturi, terminalul nu va dezamagi niciodată 
şi este o completare de succes a gamei noastre. 
Contactaţi-ne pentru a obţine o cotaţie: preţul cu 
siguranţă vă va surprinde plăcut !
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Dimensiuni

Configuraţie

Opţiuni

friendlyway empire 19

19 inch, slim (rezoluţie: 1280 * 1024 pixeli)
• 460 * 1680 * 70 mm (lăţime * înălţime * adâncime) 
• 40 kg

19 inch, large (rezoluţie: 1280 * 1024 pixeli)
• 460 * 1680 * 170 mm (lăţime * înălţime * adâncime) 
• 45 kg

• Ecran performant de 19 inch
• Touch screen
• Carcasă robustă cu 2 straturi

Un calculator de ultim• ă generaţie împreună cu programul  
“friendlyway  electronic stability program” (orice start reporneşte 
calculatorul cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările potenţiale 
oferite de viruşi, troieni etc sunt eliminate)

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Boxe hi-fi integrate
• Touch screen (normal, rezistent la şocuri, infrarosu)
• Tastatură din plastic sau din oţel rezistent la vandalism
• Cititoare de carduri magnetice sau cu cip
• Imprimante termice între 58 şi 112 mm
• Webcam
• Cititor de coduri de bare
• Conexiune wireless (WLAN)
• Panou de reclamă iluminat pentru personalizarea aparatului
• Folie de personalizare a aparatului cu identitatea Dumneavoastra 

de marcă
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe 

teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway
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