
   WiFi (2,4 ghz) 

   Lage kosten

   Robuust

   Dual band WiFi (2,4 ghz)

   Maar 88 gram

   Overal te bestellen

  Kostbaar WiFi netwerk benodigd

  Roaming niet instelbaar

  Geen extra batterij

  Eigenlijk een telefoon

  Beperkte levergarantie

  Kostbaar WiFi netwerk benodigd

  Kleine batterij

  IOS niet flexibel

  Consumenten product

  Beperkte levergarantie

Bestellingen op de handheld worden draadloos en vliegensvlug doorgevoerd in uw kassasysteem! Handhelds bieden vrijwel gelijkwaardige functies als het 
kassasysteem aan uw personeel, geven direct overzicht en voorzien in ‘mobiel’ gebruiksgemak. Bestellingen worden direct aan tafel ingegeven, geen onleesbare 
bestelbonnen meer. Een snelle bediening leidt tot hogere klanttevredenheid.

Caterpillar

Robuuste handheld, met een gemiddelde dekking bij een standaard WiFi verbinding. 

Afmeting (dxbxh) 13x75x152 mm Water- & stofbestendig  

Gewicht 218 gram Schokbestendig   1.8 mtr

Schermdiagonaal 5 inch Kwaliteit Netwerkkaart Standaard

Beeldkwaliteit Standaard Toepassing horeca Kleinschalig

Ipod Touch

IOS aangedreven handheld, met een gemiddelde dekking bij een standaard WiFi verbinding. 

Afmeting (dxbxh) 6x59x124 mm Water- & stofbestendig  

Gewicht 88 gram Schokbestendig  

Schermdiagonaal 4 inch Kwaliteit Netwerkkaart Standaard

Beeldkwaliteit Standaard Toepassing horeca Kleinschalig

handhelds
info

lees meer >>>

Xplore dt5100 & Orderman 5

€ 350,00

€ 220,00



    024 3 444 111 
  info@kassasystemen.nl
  kassasystemen.nl

   Dual band WiFi (2,4 & 5 ghz)

   Eigen reparatie service

   Extra batterij op te laden via cradle

   Roaming instelbaar

   NFC barcode reader

   Managerfunctie op basis van gebruikersrechten

   Radiofrequentie i.p.v. WiFi

   Eigen reparatie service

   Extra batterij op te laden via cradle

   Mogelijkheden tot verlengen garantie (5 jaar)

   Roaming instelbaar

   Bluetooth | NFC barcode reader

  Geen radiofrequentie

  Prijs

Xplore dt5100

Een degelijke en professionele handheld, met een hoge dekkingscapaciteit. Professionele  

kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Afmeting (dxbxh) 156x81x18,9 mm Water- & stofbestendig  

Gewicht 270 gram Schokbestendig   1.5 mtr

Schermdiagonaal 5 inch Kwaliteit Netwerkkaart Professioneel

Beeldkwaliteit HD Toepassing horeca Middelgroot - groot

orderman 5

Een handzame, duurzame handheld werkzaam op radiofrequentie. U heeft dus geen last van 

omgevings-WiFi en haalt gegarandeerd professionele kwaliteit met een hoge dekking binnen.

Afmeting (dxbxh) 20x83x165 mm Water- & stofbestendig  

Gewicht 230 gram Schokbestendig   1.2 mtr

Schermdiagonaal 5 inch Kwaliteit Netwerkkaart Professioneel

Beeldkwaliteit Professioneel Toepassing horeca Middelgroot - groot

handhelds
info

Professionele kwaliteit

v.a. € 695,00

v.a. € 1075,00


