Små ﬂäktlösa datorer med många möjligheter

Under början av 2019 kommer Onyx Healthcare lansera en helt ny serie medicinskt godkända
datorer med olika processortekniker.
Serien MEDPC-9000 är högpresterande medicinklassade Box-PC, som är kompakta och smidiga men
ändå erbjuder möjlighet a- utöka portar och prestanda. MEDPC-9000-serien har e- aluminiumhölje
och innehåller inte ﬂäktar som annars riskerar a- sprida damm och bakterier. Med tre olika
uppsä-ningar av CPU har de en bredd som passar de ﬂesta applika.oner. Dessutom ﬁnns möjlighet
a- konﬁgurera datorerna med ﬂera olika op.oner som .ll exempel isolerade portar och mycket
annat.

MEDPC 9100
Intel Xeon E3/6th & 7th gen core I7/I5/I3 CPU. I/O 1 st DP,
2 st COM, 4st USB 3.0, 2st RJ45, Mic in, Line out.

MEDPC 9200
Intel 6th & 7th gen Core I (Skylake)CPU. I/O 1 st DP, 1 st HDMI,
4st USB 3.0, 2st RJ45, Mic in, Line out.

MEDPC 9300 (mars 2019)
AMD Ryzen CPU. I/O 1 st DP, 1 st HDMI, 1 st USB Type C, 2st USB 3.1,
2st USB 2.0, 2st RJ45, Mic in, Line out. Klarar upp .ll 4 skärmar sam.digt.

Small Venus

Onyx kommer även under början av 2019 a- lansera en ny serie "Small Venus" - Datormodeller i
storlekarna: 11,6", 15,6" och 17".
11,6” (250-nit WXGA LCD – Venus-123)
15,6” (220nit Full HD LCD – Venus-153)
17” (250-nit SXGA LCD – Venus-173)
Samtliga modeller kommer a- ha en Intel 6th Genera.on Core I5-6300U 3.0 GHz Dual Core
processor. Datorerna är ﬂäktlösa och har ba-erier med hotswap, vilket innebär a- du kan byta
ba-erier under driK utan a- stänga av datorn först. Venus-datorerna .llverkas med isolerade
RS-232- och Lan-portar för a- förhindra farliga strömloopar, samt 4 st USB-portar (2 st 2.0 och 2st
3.0).

Kampanj på tangentbord!
Missa inte vår kampanj på tangentbord från ProKeys.
K1-Med-USB-SCAN (PS00539)
Tangentbord utan muspla-a.
Julerbjudande: 1540 kr/st
(ordinarie pris: 1784 kr/st)

K10-Med-KG-USB-SCAN (PS00496)
Tangentbord med muspla-a.
Julerbjudande: 2310 kr/st
(ordinarie pris: 2570 kr/st

Beställ i vår webshop här »

Beställ i vår webshop här »

Notera a ordinarie priser syns i webshopen.
Julpriserna bekrä as vid order llfället.

Erbjudandet gäller ll och med 31 januari 2019

Vill du veta mer är vår säljare MaPas redo a- hjälpa dig!
Du når honom via växeln 018-34 28 20, eller direkt på medical@jor.se
Vi på JoR AB önskar dig en rik.gt God Jul och e- Go- Ny- År!

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev? Avregistrera dig här »
JoR AB Knivsta/Försäljning/Service: 018-34 28 20, medical@jor.se
Välkommen in på vår hemsida: h'p://www.jor.se/medical
Datorer för vården. Vagnar för vården. Medicindispenser. Armar och sta.v för vården.
Tangentbord och möss för vården. KVM Extendrar.

