Lapos, erős és biztonságos:
STU-530 és STU-430 aláírótáblák

Az STU-530 nagyszerű megoldás az értékesítőpultok és a
pénztárak számára. Az 5 colos, színes LCD kijelzővel az
STU-530 ideális megoldás aláírótáblaként történő
használatra a POS termináloknál, vagy egyéb értékesítési
helyeken. Az eszköz képes a kézi aláírások rögzítésére, így
használható marketing vagy hirdetési célokra is. A Wacom
toll rögzíthető a táblához, így megakadályozhatjuk a toll
elvesztését. Az STU-530 állandó, folyamatos használatra
készült.
Az STU-430 egy kicsi és erős, tartós használatra készült
aláírótábla. A 4.5 colos monokróm kijelző megfelelő
méretű a hosszabb aláírások fogadására és arra is, hogy
szoftver gombokat jelenítsen meg. A fényvisszaverő LCD
különböző megvilágításban is jól olvasható marad. A
megerősített üveglap megvédi az LCD kijelzőt a
különböző sérülésektől. Az integrált foglalat a toll részére
és az USB zár megakadályozza a készülék véletlen
lecsatlakoztatását.

Mindkét aláírótábla új és vékonyabb kialakítású, sima
felülettel rendelkezik. Az új kivitelezés a piaci igényeket
tükrözi a modern, erős, ergonomikus és megbízható
megvalósításával. Mindkét eszköz EMR technológiát és
korszerű titkosítási eljárásokat tartalmaz (AES 256 / RSA
2048), 1024-es szintű nyomásérzékenységgel. A
biztonságos használatot egy egyedi hardveres ID segíti
elő.
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STU-530 / STU-430

STU-530

STU-430

Általános Jellemzők
161.43 x 174.37 x 10.85 mm, 6.35 x 6.86 x 0.42 hüvelyk

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság)
289 g

279 g

Első panel színe

Sötét szürke

Hátsó panel színe

Fekete
USB-n keresztül

Áramellátás
Fogyasztás

2.5 W maximum

1.0 W maximum
USB 2.0

Kommunikációs interfész
Működésjelző
Támogatott operációs rendszerek

Igen, kék fény
Windows 8, 7, Vista, XP (64 bites verziók kivételével), terminal szerverek

LCD Kijelző
Képernyő típusa

F-STN Pozitív Visszatükröző

Amorf TFT LCD, színes, LED világítással

Fedőréteg
Kijelző átmérője
Felbontás
Képpont távolság
Dőlésszög
Színek
Fényerősség

Edzett üveg
96.0 x 60.0 mm (4.5 hüvelyk - 3.77 x 2.36 hüvelyk)

108.0 x 64.8 mm (5.0 hüvelyk - 4.25 x 2.55 hüvelyk)
800 x 480 képpont, WVGA

320 x 200 képpont

0.135 x 0.135 mm, 0.053 x 0.053 hüvelyk

0.300 x 0.300 mm, 0.118 x 0.118 hüvelyk

140° / 140°

-/-

True colour (16,7 millió szín)

B/W

168 cd/m2 (typ)

-/-

Kontraszt arány

600:1

-/-

Válaszidő

20 ms

-/-

Hátsó fény élettartama

Nincsen

20.000 óra

Tábla és Toll
Technológia
Aktív terület
Felbontás
Koordináta pontosság
Jelentési gyoraság
Nyomásszint
Olvasási magasság

Elekromágneses rezonancia (EMR)
108.0 x 64.8 mm, 4.25 x 2.55 hüvelyk

95.98 x 59.98 mm, 3.77 x 2.36 hüvelyk
2540 lpi (nem-interpolált)

± 0.5 mm / 0.02 hüvelyk (közép)
200 pont / másodperc (nem-interpolált), 800 4D koordináták
1024 (nem-interpolált)
5 mm / 0.2 hüvelyk (közép)

Toll tároló

Integrálva

Titkosítás

AES 256 bites titkosítás, RSA 2048 bit

Toll
Toll mérete
Toll súlya
Toll rögzítés feloldása
Tábla azonosítás
Kapcsolat biztonsága
Adat biztonság
Lopás elleni védelem

Aktív EMR toll
140.5 x 9.0 mm, 5.53 x 0.35 hüvelyk
7g
Igen
Egyedi azonosító (ID)
USB kábel
Valós idejű aláírás rögzítés a belső memória használata nélkül
Kensington védelmi rendszer

Egyéb
Grafikus kártya
Szoftver

Nincs rá szükség
Kompatibilis a Sign / E-signing szoftverekkel, továbbá
a Wacom sign I pro PDF, C++, .Net és Java SDK/API-val

Csomag tartalma

Aláíró tábla (STU-530/G illetve STU-430/G), vezeték nélküli és elem nélküli toll (UP-610A-89A-1), USB
kábel, (STJ-A-337; 3 m / 9.84 ft), gyors használati útmutató (UM-0558), toll rögzítő (PKB-A038)

Működési hőmérséklet,
relatív páratartalom
Tárolási hőmérséklet,
relatív páratartalom
Garancia

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9 · 47807 Krefeld ·
Germany

+5°C-tól +40°C-ig, +41°F-tól +104°F-ig, (nedvesség 30%-tól 80%-ig)
-20°C-tól +60°C-ig, -4°F-tól +140°F-ig, (nedvesség 30%-tól 90%-ig)
3 év - régiótól és az értékesítési csatornától függően
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