
Ηλεκτρονική Προστασία Εμπορευμάτων
Ασύρματα Συστήματα EAS

Επαναπροσδιορισμός της  
Αντικλεπτικής Προστασίας

NP10/20



NP10 Primary Antenna- λευκό    10039741
NP10 Primary Antenna- γκρι RAL7024   10054864
NP20 Primary Antenna- λευκό    10066694
NP20 Primary Antenna- γκρι RAL7024    10048562

Φαρδύτεροι Διάδρομοι 
μέχρι 2,7 μέτρα 

NP10/20
Ηλεκτρονική Προστασία Εμπορευμάτων
Ασύρματα Συστήματα EAS

Χρώμα Charcoal
*Ειδική παραγγελία

NP10

NP20

NP10: 1742 x 508 x 76mm (Υx Π x Β)
NP20: 1742 x 343 x 76mm (Υx Π x Β)

Η νέα γκάμα ασύρματων συστημάτων της Checkpoint φέρνει την
επανάσταση στα συστήματα EAS. Επαναπροσδιορίζοντας κάθε πτυχή
των παραδοσιακών αντενών τα νέα συστήματα NP10 & NP20 διαθέτουν
κομψή & σύγχρονη σχεδίαση, καθώς και εξαιρετική βελτίωση της
απόδοσης, που προσφέρουν τα νέα ασύρματα ηλεκτρονικά NEO.

• Αυξημένο πλάτος διαδρόμων μεταξύ των αντενών
• Ασύρματη συνδεσιμότητα με εύκολη εγκατάσταση, άμεσος ασφαλής
   συγχρονισμός & επικοινωνία μέσω δικτύου
• Πολλαπλά αρχεία ήχου - ευελιξία στην επιλογή ήχων συναγερμού ή το
   κατέβασμα ήχου της επιλογής σας

“Λειτουργικές, όμορφες και με καλύτερη απόδοση. Η σειρά NP 
θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τις αντένες EAS.”

Ασύρματα ηλεκτρονικά NEO
Ενσωματωμένη νοημοσύνη

Η πλατφόρμα NEO εκτοξεύει την απόδοση των αντικλεπτικών συστημάτων πέρα 
από όσα γνωρίζατε για τα συστήματα RF. Με εξελιγμένους αισθητήρες, η NEO 
συνδέεται άμεσα με το δίκτυο του καταστήματος ή κινητής τηλεφωνίας και την 
πλατφόρμα cloud της Checkpoint χωρίς χρήση άλλου λογισμικού, επιτρέποντας 
συνεχή και απρόσκοπτη συλλογή δεδομένων. Με τον 24/7 έλεγχό σε πραγματικό 
χρόνο, όλα τα ζητήματα γίνονται αντιληπτά αμέσως. Με τα νέα ηλεκτρονικά 
οι κεραίες είναι συμπαγείς και λεπτότερες και υποστηρίζουν περισσότερες 
τεχνολογίες χωρίς να αλλάζειη αισθητική του πλαισίου της αντένας.. 

• Η Απομακρυσμένη Συνδεσιμότητα εξασφαλίζει επένδυση διαθέσιμη 24/7  
• Συλλογή και διαχείριση δεδομένων στο Cloud σε πραγματικό χρόνο
• Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος με Smartphone app
• Υποστήριξη On Line και Live Service.

       PART NUMBERS        ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Integrated Retail Solutions Θεσσαλονίκη Μυκόνου 7 & Υδρα� 41 τηλ. 2310.943.400- -

Αθήνα Ανθ.Στα�.Ρεγκούκου 17 τηλ. 210.32.27.140- -

Οδέσους ΑΕ

www.odesus.gr


