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O DT2000 com plataforma NUC AtomTM e tela Touch Integrada é um produto desenvolvido para atender as
principais funções e as operações no check-out do varejo.
Sua configuração versátil permite o uso de diversos periféricos opcionais que se adéquam aos mais variados
ambientes e necessidades.
Como solução de plataforma embarcada tem como principais diferenciais sua robustez e plataforma de grande
longevidade, valorizando o investimento realizado no aplicativo comercial.
É uma solução com baixo investimento, segurança e flexibilidade para operar com sistemas operacionais
Windows® e Linux®.
O produto também apresenta alto índice de confiabilidade, além de proporcionar uma significativa redução no
consumo de energia se comparada com as soluções convencionais de desktops.
Utilizando um processador de baixíssimo consumo, o DT2000 não necessita de cooler para seu resfriamento
(fanless).
Ideal para atender as legislações fiscais NFC-e, SAT e ECF, pois possui portas de conexão para impressoras
fiscais e não fiscais.

DT2000

1

Suporta sistemas operacionais Windows® 7,
Windows® 8.1, Windows® embedded
POSReady 7 e Linux®;

1

Tecnologia de armazenamento em SSD que
permite mais segurança dos dados e melhor
desempenho da aplicação;

1

Apresenta baixíssimo consumo de energia em
operação - 15W máximo;

1

Oferece flexibilidade de configuração com
altíssima confiabilidade e segurança para os
dados;

1

Compatível com softwares gerenciadores e de
acesso remoto de mercado como Terminal
Server, ICA, RDP, XDMCP, Telnet, entre outros

1

Integra-se perfeitamente aos sistemas de TI
existentes;

1

Proporciona significativa redução do custo total
de propriedade, aquisição, manutenção e
energia.

Processador (Fanless)
TM
Intel® Atom E3815 Embedded
Memória RAM - DDR3L
até 8GB
DT2000

Armazenamento
1x SATA3 para SSD ou HD
Saída Gráfica
HDMI ou XVGA
Full HD 1920 x 1080
Ethernet
1 x 10/100/1000
Expansões
1 x USB 3.0
5 x USB 2.0
1 x PS2
2 x RS232

Opcional:
Wifi

consumo

máximo

15W
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