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H NEO NG10 είναι η πρώτη ακρυλική κεραία που κυκλοφορεί στη σειρά NEO. Το 

λεπτό πλευρικό προφίλ και τα μεγάλα πλάτη διαδρόμων της NG10 προσφέρουν 

βελτιωμένη εμφάνιση στο κατάστημα, ενώ η επαναστατική τεχνολογία NEO 

προσφέρει ηλεκτρονικά με την υψηλότερη απόδοση στην αγορά. Η προηγμένη 

τεχνολογία RF βελτιώνει την ανίχνευση έως και 35%* και το NG10 αυξάνει 

την ανίχνευση των μικρο-ετικετών  καλλυντικών της Checkpoint κατά 20%*.

Σχεδιασμένη για να είναι αισθητικά ευχάριστη, έχει ταυτόχρονα τις υψηλές 

επιδόσεις των ηλεκτρονικών NEO με διακριτική εμφάνιση. Η NG10 φιλοξενεί 

όλα τα χαρακτηριστικά της πιο παραδοσιακής σε  στυλ NP10, με ενσωματωμένες 

δυνατότητες αναβάθμισης. 

Προσαρμόσιμη

Η NG10 διαθέτει προσαρμόσιμες λειτουργίες - χρώματα RGB LED, αρχεία ήχου 

WAV για συναγερμούς και ακρυλική χάραξη. Προσφέρει στους εμπόρους την 

πιο προηγμένη τεχνολογία EAS που είναι διαθέσιμη σήμερα, με την ευελιξία 

να εξατομικεύεται προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους. 

Ασύρματα ηλεκτρονικά NEO

Ενσωματωμένη νοημοσύνη

Η πλατφόρμα NEO προάγει την απόδοση πέρα από την παραδοσιακή κεραία. 

Ο εξελιγμένος αισθητήρας NEO μπορεί να συνδεθεί απευθείας με δίκτυα 

καταστημάτων, smartphone και την πλατφόρμα cloud Checkpoint χωρίς 

ενδιάμεσο λογισμικό, επιτρέποντας τη συνεχή και απρόσκοπτη συλλογή 

δεδομένων. Με τον έλεγχο καλής λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο 24/7, 

τυχόν προβλήματα επιλύονται αμέσως. Τα νέα ηλεκτρονικά σημαίνουν ότι οι 

κεραίες είναι συμπαγείς και πιο λεπτές με σκοπό να υποστηρίζουν περισσότερη 

τεχνολογία, χωρίς να αλλάζουν την αισθητική του πλαισίου της κεραίας.

checkpointsystems.com

          PART NUMBERS:

10034928 NG10 PSB Λευκό

10034851 NG10 PSB Λευκό με HUB

10034982 NG10 PSB Γκρι RAL 7024

10034983 NG10 PSB Γκρι RAL 7024 με HUB

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. 2.7M 

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μέσω CLOUD

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέσω APP

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ON-LINE

EN 60950-1

EN 300 330

EN 301 489-1

EN 301 489-3

EN 50364

EN 62369-1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

1746.63mm x 507.6mm x 77.17mm 

• Αυξημένο πλάτος διαδρόμου μεταξύ των κεραιών, για μεγάλο άνοιγμα εισόδου

• Ασύρματη συνδεσιμότητα - άμεσος ασφαλής συγχρονισμός & επικοινωνία δικτύου

• Πολλαπλά αρχεία ήχου - ευελιξία για λήψη ενός προσαρμοσμένου αρχείου

 *Σε σύγκριση με το  EVOLVE P10
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