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Tisková zpráva 

Nový průmyslový počítač noax S15P - průmyslový 
počítač řady Steel PCAP s obrazovkou v 15 palcovém 
formátu  

 

Nová generace řady Steel společnosti noax se dále rozrostla. Po průmyslových 

počítačích S21WP a S19P se uživatelé mohou těšit na menší 15 palcovou 

velikost obrazovky. S15P přesvědčí, stejně jako předchůdci, osvědčenou 

kvalitou noax a nejmodernější dotykovou technologií PCAP. 

 

V době digitalizace je pro výrobní podniky podstatné, aby informace byly na správném 

místě ve správném okamžiku a aby byla zajištěna stoprocentní sledovatelnost. Jen tak 

je i do budoucna zajištěna konkurenceschopnost. Důležitým faktorem je dlouhodobá a 

robustní infrastruktura IT. V potravinářském a farmaceutickém průmyslu má při výběru 

výrobního IT velký význam tzv. Hygienic Design. 

Design počítače S21WP oceněný cenou Red Dot používá noax Technologies také u 

počítače S15P. Kromě obvyklé kvality noax, robustnosti a elegantních tvarů je S15P 

vybaven nejmodernější technologií a je připraven pro Průmysl 4.0. Odolný multi 

dotykový displej s čelním tvrzeným bezpečnostním sklem umožňuje intuitivní ovládání, 

které je stejné jako u ovládání smartphonu, buďto prsty nebo v libovolných rukavicích 

a to až do okrajů obrazovky. Tento způsob ovládání se zakládá na jedinečné dotykové 

technologii PCAP.  

Kompletně uzavřená skříň průmyslového počítače S15P z nerezové leštěné oceli V2A 

navazuje svými vlastnostmi na povedený vzhled nové série. Průmyslový počítač noax 

S15P s certifikací krytí až do úrovně IP69K se výborně hodí pro použití v oblastech s 

vysokými požadavky hygienu, krytí a odolnost proti vnějším vlivům. 

Průmyslový počítač noax S15P je nejlepší volbou tam, kde potřebujete malý 

zástavbový prostor, intuitivní optimální obsluhu a nejmodernější technologii. 

 

Další informace na adrese www.noax.com.  
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Obrazový materiál:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisek: Nový dotykový průmyslový počítač noax S15P PCAP se skříní z jemně 

broušené ušlechtilé oceli V2A a krytím až IP69K. 

 

 

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 


