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Modułowe terminale POS

RZ-E313 / RZ-E315 / RZ-E316



Elementy modułowe
Kolorowy wyświetlacz LCD dostępny w trzech rozmiarach - 
o przekątnej 13,3, 15 lub 15,6 cala - jest jasny i wytrzymały, 
a dzięki technologii dotyku pojemnościowego niezwykle 
czuły. Przód ekranów o wysokiej rozdzielczości wyróżnia 
wysoki stopniem ochrony IP65, zapewniającym odporność 
na wodę i pył. Jest to kluczowa cecha przydatna w wielu 
sklepach detalicznych, placówkach sektora hotelarskiego oraz 
gastronomii

Wybrać można nie tylko spośród różnych rozmiarów 
ekranu, ale również trzech dostępnych modeli procesora: 
energooszczędnego J1900, szybkiego i sprawnego Intel i3 oraz 
jeszcze szybszego Intel i5. Dzięki temu klienci mogą znaleźć 
narzędzie najlepiej spełniające ich wymagania. 

Zintegrowana, kompaktowa konstrukcja
Sharp opracował nowatorski sposób uporządkowania 
przewodów: aby uniknąć wrażenia nieładu, przewody są 
estetycznie ukryte w stojaku terminala. Moduły zasilające 
i rozbudowujące są wbudowane w podstawę urządzenia, dzięki 
czemu zajmuje ono mniej miejsca na ladzie. 

Łatwa konserwacja
Wszystkie terminale Sharp serii RZE3XX są ciche i nie wymagają 
wykorzystania wentylatora. W połączeniu z niezawodnym 
napędem SSD pomaga to ograniczyć czynności konserwacyjne. 
Modułowa budowa pozwala również na szybki, łatwy dostęp 
do urządzenia przy rozbudowie pamięci lub procesora.

Przegląd funkcji i zalet

• Modułowy system z ekranem dostępnym w trzech 
rozmiarach oraz trzema procesorami do wyboru

• Ergonomiczny dostęp do terminala: MCR/MSR 
z narzędziem iButton

• Modele obsługują najnowszą wersję systemu Microsoft® 
Windows® 10 

• Niezawodne, szybkie narzędzia przechowywania (dyski 
SSD 60 GB lub 128 GB) 

• Możliwość pochylenia ekranu: od 20° do 90°
• Konstrukcja bez wentylatora oraz półprzewodnikowy 

napęd SSD ograniczają liczbę ruchomych części
• Jasny ekran (220 - 400 cd/m²) z podświetleniem LED
• Czuła technologia pojemnościowa P-CAP zapewnia 

sprawną obsługę dotykową 
• Ekran o stopniu ochrony IP65: odporność na wodę i pył
• Możliwość rozszerzenia funkcji: wybór różnych modułów 

I/O zapewniających dodatkowe porty interfejsu 
• Opcjonalna kopia zapasowa danych z dysku 

twardego dla wszystkich modeli lub funkcja SSD RAID 
dla procesorów Intel i3 oraz Intel i5

Swoboda konfiguracji  
Seria terminali Sharp RZ-E3xx daje kontrolę klientowi 
i pozwala mu stworzyć jak najlepszy przyjazny 
środowisku punkt sprzedaży. 



Opcjonalne akcesoria 
RZE3CJTBK Komputer PC z procesorem J1900 i systemem 

Windows

RZE3C3TBK Komputer PC z procesorem i3 i systemem 
Windows

RZE3C5TBK Komputer PC z procesorem i5 i systemem 
Windows

RZE3L0EBK Moduł ekranu LCD 13,3”

RZE3L5EBK Moduł ekranu LCD 15”

RZE3L6EBK Moduł ekranu LCD 15,6”

RZE3IO1 Moduł rozbudowy RS232 (x 2)

RZE3SA1 Moduł rozbudowy SATA HDD

RZE3ACE Zasilany moduł rozbudowy USB

RZE3MR1BK Czytnik kart magnetycznych

RZE3MT1BK Czytnik kart magnetycznych z iButton

RZE3DP1BK Dwuliniowy wyświetlacz konsumencki VFD

RZE3D1OBK Monitor konsumencki 10” LCD

Stwórz idealny system

13,3” 

RZ-E313

15” 

RZ-E315

15,6” 

RZ-E316

J1900
SSD 60 GB

 
(RZ-E3CJT-BK) 

Intel i3
SSD 128 GB

 
(RZ-E3C3T-BK) 

Intel i5
SSD 128 GB

 
(RZ-E3C5T-BK) 

Możliwość rozbudowy
Oprócz istniejących terminali Sharp POS seria oferuje również 
wiele możliwości rozbudowy modeli, w tym dodatkowe porty 
do podłączenia urządzeń zewnętrznych. Dostępne są także 
czytniki kart magnetycznych, dwuliniowe wyświetlacze VFD, 
konsumenckie monitory LCD oraz szybki moduł tworzenia 
kopii zapasowej danych z dysku twardego, który zapewnia 
dodatkowe bezpieczeństwo.  



Modułowe terminale POS RZ-E3xx

Specyfikacja techniczna
Jednostka ekranu 
dotykowego POS RZ-E313 RZ-E315 RZ-E316

Nazwa modelu RZE3L0EBK RZE3L5EBK RZE3L6EBK

Ekran 13,3” FHD 15” XGA 15,6” WXGA

Rozdzielczość 1920 x 1080 1024 x 768 1366 x 768

Początkowa jasność 
(standardowa, bez podłączonego 
panelu dotykowego)

300 cd/m2 400 cd/m2 220 cd/m2

Początkowa jasność (stan-
dardowa, z podłączonym 
panelem dotykowym)

264 cd/m2 350 cd/m2 194 cd/m2

Typ Kolorowy TFT LCD

Technologia dotykowa Pojemnościowa

Temperatura pracy 0oC-40oC

Temperatura przechowywania -20oC-60oC

Informacje o sprzedawcy:

www.sharp.pl

Procesor PC J1900 PC i3 PC i5

Nazwa modelu RZ-E3CJT RZ-E3C3T RZ-EC5T

Procesor Intel ® Celeron ® J1900, 10 W, 
2,42 GHz

Intel ® Skylake-U Intel ® Core ™ i3-
6100U, 15 W, 2,30 GHz

Intel ® Skylake-U Intel ® Core ™ 
i5-6300U, 15 W, 3,00 GHz

Miejsce przechowywania SSD 60 GB SSD 128 GB SSD 128 GB

Pamięć DDR3L SO-DIMM 4 GB (maks. 8 GB) DDR3L SO-DIMM 4 GB (maks. 16 GB) DDR3L SO-DIMM 8 GB (maks. 16 GB)

Źródło zasilania Prąd stały +19V/+24V

Systemy operacyjne Windows®10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64-bitowy)

Porty interfejsu
Mini Display Port, 2 x RS232C, 6 x 

USB (4 x USB 3.0; 2 x USB 2.0), RJ45 
Ethernet, port kasety na gotówkę

2 x Mini Display Port, 2 x port szeregowy RJ50 (w zestawie 2 x kabel 
konwertera DB9), 6 x USB (4 x USB 3.0; 2 x USB 2.0), RJ45 Ethernet, port 

kasety na gotówkę

Temperatura pracy 0oC-40oC

Temperatura 
przechowywania -20oC-60oC

• Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wymiary w mm (pochylenie 
20”) - w przybliżeniu 329 (szer.) x286 (wys.) x210 (gł.) 360 (szer.) x290 (wys.) x222 (gł.) 402 (szer.) x288 (wys.) x212 (gł.)

Ciężar (ze stojakiem) - 
w przybliżeniu 4,0 kg 4,8 kg 4,6 kg


