
Kra�fullare processor �ll en

omtyckt dator-serie

Venus-serien utrustas med kra�fullare processor

Venus är en serie fläktlösa ba�eridrivna paneldatorer för mobilt arbete, med två kra�fulla

ba�erier som lä� byts ut och laddas utan a� orsaka något avbro� i arbetet. Ba�erierna är

lä!llgängligt placerade på datorns bakpanel och byts ut via så kallad Hot Swap-teknik.

Denna modell av paneldatorer kan därmed användas 24 )mmar av dygnet och 7 dagar i

veckan utan avbro�. Venus-serien finns i storlekarna 24, 22 och 19 tum.

Nyhet för denna serie datorer är a� de nu utrustats med en kra�fullare processor: Intel

Skylake:s Dual Core i5 processor, och med de nya ba�erierna kallade XL-ba�erier.

XL-ba�erierna är kompa)bla med alla Venus-serier och erbjuder en högre utgående

effekt än )digare: hela 100W.



Läs mer om serien Venus »

UPower Pro - en del av Venus-serien

Det senaste )llsko�et i UPower-serien är den externa ba�erilösningen: UPower Pro. Denna

ba�erienhet är en vidareutveckling av den )digare modellen UPower Lite och kompa)bel

med både Venus standardba�erier och de nya XL-ba�erierna. Med e� intelligent

avkänningssystem upptäcker UPower Pro automa)skt vilken typ av ba�eri som är inlagt i

laddaren och ger op)mal laddning )ll rä� strömstyrka.

UPower Pro har många smarta funk)oner. Den kan även användas som ba�eribackup för

a� säkerställa a� din apparatur fungerar utan avbro�. UPower Pro förenklar därmed

arbetet och löser strömförsörjningsproblem enkelt, snabbt och kostnadseffek)vt. Med

UPower Pro kommer din mobila datorlösning aldrig a� ligga i farozonen vid eventuella

strömavbro�.

Läs mer om UPower Pro »

Kontakta oss för mer informa)on eller en demonstra)on!

Daniela Vingren, säljare



daniela@jor.se

SAMTIT 25-27 april 2018

Kom och se dessa nyheter och många andra spännande produkter på SAMTIT.

Välkommen a� besöka oss i vår monter G04:01

Hoppas vi ses!! Läs mer »

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev? Avregistrera dig här »

JoR AB Knivsta/Försäljning/Service: 018-34 28 20, medical@jor.se

Datorer för vården. Vagnar för vården. Medicindispenser. Armar och stativ för vården. Tangentbord
och möss för vården. KVM Extendrar.

Välkommen in på vår hemsida: http://www.jor.se/medical


