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Η EVOLVETM C10, αποτελεί μια νεά “επίπεδη” λύση EAS, παρέχοντας 
εξαιρετική ανίχνευση μαλακών & σκληρών ετικετών RF στο σημείο 
πώλησης, με το πρόσθετο πλεονέκτημα να μην καταλαμβάνει 
χώρο στο πάτωμα, επιτρέποντας τον ανοικτό σχεδιασμό των 
καταστημάτων, δημιουργώντας ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους 
πελάτες, διασφαλίζοντας πως η στρατηγική Πρόληψης Απωλειών 
με RF EAS, με την ενεργοποίηση της έγκαιρης ανίχνευσης και 
μειώνοντας την αμηχανία των καταναλωτών.

Στον Διάδρομο του Ταμείου 

Σχεδιασμένο να εσωκλείεται εντός της νησίδας των ταμείων, η C10 
δημιουργεί μια απρόσκοπτη εμπειρία αγορών. Χρησιμοποιώντας τα 
ηλεκτρονικά EVOLVE της Checkpoint, η C10 παρέχει ένα “κύβο” 
ανίχνευσης περίπου 1000mm x 1000m x 800mm στο χώρο του 
ταμείου. Ένα απλό LED μπορεί να εγκατασταθεί για να ειδοποιεί τον 
χειριστή του ταμείου, μαζί με μια ρυθμιζόμενη μονάδα βομβητή.

Τοποθέτηση σε Τοίχο

Το κιτ της C10 με κάλυμμα και βάση τοίχου δίνει στους εμπόρους 
λιανικής την επιλογή είτε της εγκατάστασης σε τοίχο, ή να την 
“κρύψουν” πίσω από τοιχώματα στεγανοποίησης (δίχως χρήση 
καλύμματος). Προσιτή, “αόρατη” προστασία EAS με διαφορετικές 
επιλογές διαμόρφωσης χάρη στην επίπεδη & λεπτή σχεδιασή της. 

Συνδεσιμότητα

Ειδοποιήσεις συναγερμών μπορούν να αποσταλλούν απευθείας 
στο mobile app της Checkpoint σε πραγματικό χρόνο για άμεση 
ανταπόκριση από προσωπικό. Επιπροσθέτως, η συνδεσιμότητα 
παρέχει ιστορικά δεδομένα μέσω της υπηρεσίας SaaS Cloud, 
παρέχοντας στους εμπόρους λιανικής με πλούσια πηγή 
δεδομένων δραστηριότητας για την βελτίωση των αποτελεσμάτων 
συρρίκνωσης και την παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων του 
προσωπικού με το σύστημα, ενώ παράλληλα παρέχει προληπτική 
υποστήριξη συντήρησης, με πάνω από το 50% των τεχνικών 
θεμάτων να επιλύονται απομακρυσμένα.
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          PART NUMBERS:

10064921     ANT,EVOLVE IR C10,PAD-TYPE INTERNAL MTG

10037943     ANT,EVOLVE IR C10,PAD-TYPE EXT/WALL MTG

             

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

EN 60950-1

EN 300 330

EN 301 489-1

EN 301 489-3

EN 50364

EN 62369-1

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ RF ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ LED & ΒΟΜΒΗΤΗΣ

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Για επιτοίχιες ή εντός τοίχου εγκαταστ’ασεις 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

απρόσκοπτες διαχειριστικές αναφορές

C10 κάλυμμα

C10 δίχως 
κάλυμμα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Δίχως κάλυμμα: 700x450x5mm

Με κάλυμμα: 710x460x10mm
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