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Tisková zpráva 

 
Kompaktní nový design a spolehlivost – to jsou nové 
terminály pro náročné aplikace v logistice 

Díky terminálům L10, L12 a L15 řady Logistic společnost noax 

Technologies AG důsledně pokračuje ve své nové vývojové řadě s novou 

dotykovou multitouch technologií. Osvědčená kvalita a robustnost byla 

kombinována s moderní dotykovou technologií PCAP v kompaktním 

novém designu - ideální pro mobilní použití. 

 

Nové logistické terminály mohou přesvědčit kombinací osvědčené kvality noax, 

nejnovější technologie a kompaktního designu. Elegantní celoskleněná přední 

část a frézovaný kryt z hliníku podtrhují nový design. I přes kompaktní nový 

design je integrováno mnoho funkcí, jako např RFID multireader, WLAN, 

WWAN, GPS, bateriová UPS. Díky vynikající funkčnosti dotykové kapacitní 

obrazovky až do okrajů umožňuje ergonomickou práci i když je obsluhována v 

rukavicích. Přední strana obrazovky je tvořena odolným tvrzeným 

bezpečnostním sklem a tvoří tak základ robustního vícedotykového ovládání. 

Integrovaná multifunkční tlačítka lze rychle a snadno nastavit pomocí 

uživatelsky přívětivého uživatelského rozhraní nSMART. V tomto programu lze 

také nastavit další doplňkové funkce. 

 

Logistické terminály spolehlivě odolávají nejen vodě a prachu, ale také 

vibracím, teplu a chladu. Terminály L10, L12 a L15 jsou certifikovány podle třídy 

krytí IP66 a jsou perfektní pro každodenní použití v logistických procesech pro 

náročné požadavky nebo v extrémních podmínkách. Nejmodernější technologie 

zabalená v nejmodernějším designu. 

Více informací na www.noax.com. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noax.com/
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Obrazový materiál: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisek: Nové logistické terminály noax L10, L12 a L15 s vícedotykovou 

technologií PCAP v designu chytrého tabletu pro náročné průmyslové použití ve 

skladech a logistice. 

Popisek: Nové logistické terminály noax jsou k dispozici s úhlopříčkou 

obrazovky 10,4 ", 12,1" a 15" v designu chytrého tabletu pro náročné 

průmyslové použití ve skladech a logistice. 
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O noax Technologies AG 

Společnost noax Technologies AG je předním dodavatelem vysoce kvalitních, 
robustních a spolehlivých průmyslových počítačů. Společnost se opírá o více než 
pětadvacetileté zkušenosti ve vlastním vývoji a výrobě kompletně zapouzdřených 
systémů. Kromě toho nabízí společnost noax svým klientům široké spektrum služeb od 
poradenství, prodeje až po servis a podporu. Průmyslové počítače společnosti noax 
používají po celém světě v nejdrsnějších průmyslových podmínkách významné podniky, 
např. v oborech automobilové výroby, logistiky, potravinářství a chemie. Při tomto 
nasazení prokazují počítače speciálně vyvinuté pro průmysl každý den svou odolnost 
vůči horku, chladu, vlhku, prachu, vibracím nebo nárazům. 

 

 

Otisk povolen. 

Prosíme o zaslání dokladového výtisku. 

 

V případě dotazů jsme vám rádi k dispozici: 

 

noax tiskový kontakt: 

 

LEAD Industrie-Marketing GmbH 

Anita Geßner  Tel.: +49 80 22 - 91 53 188 

Hauptstr. 46  Fax: +49 80 22 - 91 53 189 

D-83684 Tegernsee e-mail: anita.gessner@lead-industrie-marketing.de 

  


