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Seja Disponível
O BEETLE A1050 é uma solução robusta que combina confiabilidade de nível 
industrial com a elegância de um design de produto de última geração:
• O design do sistema sem ventoinha aumenta a confiabilidade e a disponibilidade do sistema
• A caixa selada e à prova de poeira protege o interior do sistema contra sujeira e detritos
• O design do sistema à prova de respingos cumpre as especificações do IP54

Seja Integrado e Modular
Uma plataforma de hardware modular comum que consiste em painéis de toque 
intercambiáveis, placas-mãe, hubs de E/S e periféricos integrados com suporte por 
software de sistema padrão, software intermediário e serviços mais inteligentes 
garantem uma integração mais perfeita com o ecossistema de canais da sua organização.

Be Versatile
O BEETLE A1050 se adapta a requisitos específicos, combinando perfeitamente com
qualquer ambiente de loja:

• A mais recente tecnologia do processador Whiskey Lake U de voltagem ultrabaixa 
da Intel combina desempenho escalonável com excelente eficiência de energia

• Um conceito de interface de E/S escalonável permite conectividade sob medida
• Lan sem fio integrado e instalações flexíveis de suporte de montagem VESA 

em toda a loja em um balcão, poste ou parede
• Os periféricos adaptáveis economizam espaço valioso no balcão: leitor de cartão magnético,

iButton, leitor NFC e monitores de clientes em vários tamanhos

A maneira como as pessoas finalizam as compras está mudando rapidamente
e as soluções de finalização de compras desempenham um papel fundamental 
na jornada do consumidor moderno. O novo BEETLE A1050 é um terminal POS 
multifuncional de toque de 15" e sistema de quiosque com um design de sistema 
selado e sem ventoinha que define um novo padrão para o setor. Acomoda suas 
demandas e necessidades de negócios em constante mudança mais rápido do que 
nunca com a capacidade de converter e se adaptar.

Seu design modular e escalável, software consistente e componentes comuns simplificam a manutenção, oferecem recursos de atualização 
inimagináveis, protegem seus investimentos e tornam o sistema a solução perfeita para lojas e restaurantes em todo o mundo.
O BEETLE A1050 permite que você seja mais.
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Características
APLICAÇÃO
• Sistema POS fron-end
• Solução de quiosque
• Terminal de informações/serviços

EXCELENTE DESIGN ERGONÔMICO E
OPERAÇÃO SIMPLES
OBEETLE A1050 foi projetado para 
fornecer ergonomia ideal para aumentar a
eficiência e reduzir o tempo de inatividade.
• O suporte de mesa ajustável em ângulo

e altura, ângulo de visão aprimorado, tela do
monitor antirreflexo e mais brilhante, de
alto contrate, ajustes individuais do suporte
LCD, reduzem os reflexos de luz e
melhoram a experiência do usuário.

• Equipado com até duas unidades de 
estado sólido, funciona em total silêncio

MELHOR GERENCIAMENTO DA CLASSE
A plataforma BEETLE recebeu o rótulo
“Pronto para o Gerenciamento” por  
muitos anos e a BEETLE A1050 não é 
exceção.
• Usa a tecnologia do processador Core

móvel que economiza energia da Intel
• O agente de gerenciamento de desktop

BEETLEINFO suporta o gerenciamento
remoto de ativos e monitoramento remoto

• O design de serviço amigável permite uma
troca mais rápida e fácil de componentes
(por exemplo, troca de dispositivo de 
armazenamento)

Especificação
Técnica
MONITOR
• LCD retro iluminado por LED de 15”, 4:3
• Resolução de 1024 x 768 pixels 
• Projeção de multi-toque capacitivo

PROCESSADORES
• Intel Celeron 4305UE /2x 2.0 GHz 
• Intel Core i3-8145UE /2x 2.2-3.9 GHz 
• Intel Core i5-8365UE /4x 1.6-4.1 GHz 

MEMÓRIA PRINCIPAL
• 4 GB – 16 GB DDR4 RAM

INTERFACES INTEGRADAS
• RS232 (0/5/12V comutável): 2
• USB (2.0/3.0): 2/2
• USB-C (PD 5V/12V + DisplayPort)
• USB-C (PD 5V/24V para impressora)
• Ethernet LAN: 1Gbit/s
• Gaveta de dinheiro

HUB DE EXPANSÃO DE E/S
• USB-C (PD + DisplayPort)
• USB-C (uplink para o sistema)
• USB alimentado (12/24V): 1/1 
• USB 3.0: 2
• RS232 (comutável 0/5/12V): 3
• Ethernet LAN: 10/100/1000 Mbit/s
• Gaveta de dinheiro

MÍDIA DE ARMAZENAMENTO
• Até 2x M.2 SSD

PERIFÉRICOS ADAPTÁVEIS
• MSR / iButton / NFC
• Monitor do cliente montado na parte 

traseira
CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS
• Alto-falantes
• Firmware TPM 2.0
• Opção de leitor NFC
• Opção WLAN / Bluetooth

OPÇÕES DE COR
• Preto ou prata

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA
• BEETLEINFO (Agente de Gerenciamento)
• Interface de Gerenciamento de Desktop (DMI)
• Pré-Inicialização de Ambiente de Execução

(PXE) 
•

 
Configuração Avançada e Interface de Energia 
(ACPI)

•
 
Wake on LAN (WoL)

• BIOS de Gerenciamento de Sistema (SMBIOS)

Opções de Software
Sistemas operacionais:
• Windows 10 IoT Ent. 2019 LTSC
• WNLPOS (Linux)
• Projetado para qualquer aplicação POS

Dimensões

Altura (c/suporte): 377 mm (14,85 polegadas)
(s/suporte): 273 mm (10,75 polegadas)

Largura: 339 mm (13,35 polegadas)
Profundidade (c/suporte): 207 mm (8,15 polegadas)

(s/suporte): 38mm (1,5 polegadas)
Peso (c/suporte): aprox. 5 kg (aprox. 11 lbs)

(s/suporte): aprox. 3 kg (aprox. 6,6 lbs) 
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LARGURA: 339 mm (13,35 polegadas)
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A aparência, as dimensões, os recursos ou outras
características deste terminal estão sujeitos a 

melhorias e mudanças contínuas. 
 


