POS Mini II
Stabilní, rychlá, flexibilní

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ
Hardware a software od jednoho výrobce

7“ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESNICE
Rychlá a intuitivní obsluha

VYSOCE KVALITNÍ DISPLEJ
Kontrastní, výkonný a energeticky úsporný

PRVOTŘÍDNÍ HARDWARE
Robustní, stabilní a ergonomická pokladna

INDIVIDUÁLNĚ UPRAVITELNÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Individuální řešení šitá na míru provozu

NEZÁVISLÝ POKLADNÍ SYSTÉM
Vysoká bezpečnost dat a ochrana proti virům

IDEÁLNÍ PRO ZAČÁTEK

SPECIÁLNÍ SOFTWARE

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ
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Váš prodejní partner Vectron:

Vectron Systems CZ s.r.o.
Věštínská 36/9
Praha 5 Radotín 153 00
E-mail: info@vectron.cz
Telefon: 224 934 160
www.vectron.cz
www.bonvito.net/cs
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VYNIKAJÍCÍ SERVIS

• Možnost kombinace stacio-

