DGT 5810-12

Uniwersalna stacja robocza

Wygodna obsługa
Bezgłośna praca (0 dB)
Jedno stanowisko,
dwa zintegrowane
ekrany
Dowolna aranżacja
stanowiska pracy,
urządzenia:
- stojące
- na stelażu
- zawieszone na ścianie
Elastyczna
konfiguracja
sprzętu i realizowanych
funkcjonalności

Stacja robocza DGT 5810-12 to gotowy zestaw do zorganizowania dowolnego
stanowiska pracy, wymagającego niezawodnego interfejsu do prowadzenia zadań
w sposób interaktywny. Zestaw stanowi profesjonalny, wydajny i bezgłośny komputer
all-in-one ze zintegrowanym dodatkowym monitorem. Oba monitory mają takie same
wymiary i wygląd zewnętrzny, co podnosi estetykę stacji roboczej. Komunikacja ze
stacją odbywa się za pomocą klawiatury i myszki, jednak na życzenie użytkownika
oba monitory mogą być zbudowane w oparciu o ekrany dotykowe. Stacja może
stać na biurku, może zostać umieszczona na stelażu lub być zawieszona na ścianie.
DGT 5810-12 jest wyposażona we wbudowaną, mechanicznie chowaną kamerę oraz
może być doposażona w odtwarzacz DVD.
Stacja znajduje zastosowanie jako rozbudowane stanowisko Systemu Wsparcia
Dowodzenia przeznaczone dla każdego rodzaju służb, jak również idealne
wyposażenie do biurowych stanowisk pracy.
Stacja DGT 5810-12 przeznaczona jest do pracy ciągłej. Brak elementów wirujących
gwarantuje komfortową pracę (poziom głośności 0 dB). Zastosowane wyświetlacze,
o najwyższej jakości i bardzo dobrych parametrach użytkowania, pozwalają na pracę
zarówno w warunkach bardzo dobrze oświetlonych pomieszczeń jak i w nocy, gdy
oświetlenie jest ograniczone.
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Dane techniczne:
• Wyświetlacz IPS, Full HD, 23,5”, 16:9
• Komputer all-in-one, Intel i3 lub i5, 8GB RAM
• Dwa wbudowane głośniki
• Trzy punkty podparcia w celu zniwelowania drgań podczas wybierania funkcji
na ekranie (wersja stojąca)
• Możliwość regulacji kąta nachylenia monitora w zakresie od -30 do 200 (wersja
stojąca)
• Dowolny stelaż do mocowania komputera i zintegrowanego monitora
• Dwie wersje kolorystyczne obudów (biała i czarna)
• Zasilanie 12VDC (na wyposażeniu zewnętrzny zasilacz 230VAC/12VDC)
Wyposażenie opcjonalne:
• Dołączana lampka LED
• Pojemnościowy, dotykowy ekran zamiast standardowego
• Dołączany zestaw czterech głośników
• Wbudowany napęd DVD
• Możliwe są dodatkowe modyfikacje wyposażenia stacji pod indywidualne
potrzeby – wymaga wcześniejszych uzgodnień

Niniejsza publikacja nie jest ofertą handlową i ma wyłącznie charakter informacyjny. DGT zastrzega możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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