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Elegant, unik och robust !

L390T Touch är en Allt-i-ett PC med 19” skärm och inbyggd dator. Skärmen är 
beröringskänslig och reagerar på lätta tryck vilket underlättar kommunikation och 
arbetsupplevelsen.

Passar perfekt som kassalösning, infoplats, mediacenter i bolag, konsultationer och 
institutioner, för undervisning, på mässplatsen och så vidare. 

Professionell Touch Screen PC
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Professionell Touch Screen PC

- Byggd för framtiden

Byggd för kommunikation och för att spara tid.

L390T Touch kan med suveränt följsam och tryckkänslig 
19” skärm och inbyggd PC stå på sin robusta fot 
alternativt elegant hänga på väggen. Det är bara fantasin 
som sätter gränsen för dess användningsområde.

- Plug and play 

L390T Touch gör många uppgifter lättare genom att man 
trycker och skriver direkt på skärmen, tangentbord och 
mus behövs ej. Datorn kan också kompletteras med  
streckkodsscanner eller kortläsare.

- Använd L390T Touch i alla sammanhang

Möjligheterna med denna Allt-i-ett PC är oändliga.

Funktioner: Användningsområden: 

• Kassalösning i butik • I institutioner 

• Hos receptionisten • Som interaktiv reklamtavla

• Infoplats på mässor • På skolor och gymnasium 

• För registrering • I köpcentrum

• Som mediacenter • Hos sportklubben 

• För undervisning 

• I industrin

• I hemmet
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L390T Touch

- Byggs utifrån ditt behov

L390T Touch är flexibel och driftsäker och kan 
levereras med de specifikationer som du har behov av. 
L390T Touch byggs helt enkelt enligt ditt önskemål. 
Produceras av svenska GGS-Data.

- Utmärkt och professionell service 

L390T Touch omfattar 24 månaders garanti och 
innefattar obegränsad professionell telefonsupport för 
slutanvändaren alla vardagar 10.00 – 18.00.

Exempel på specifikation:

• 19" TFT Widescreen WXGA+ 1440x900

• Touchpanel (beröringsföljsam skärm)

• Intel® Core™2 Duo Mobile processor, 
upp till P9700 (2.8 GHz)

• Upp till 8 GB Ram

• Upp till 2 x 500 GB HD (2.5” S-ATA)

• Intel® GMA X4500HD grafik

• 2 M-pixel inbyggd kamera

• Bluetooth och WLAN inbyggt

• Stöd för inbyggd TV-tuner

• Stöd för DVD Dual-Layer brännare

• Vesa-kompatibel

• Strömbesparande

Ta steget idag !

Kontakta oss per telefon eller genom epost så 
hjälper vi er att komma igång med ert Touch-
projekt.

GGS-Data

Gunne Steen

Korsklevegatan 30

418 72 Göteborg

Tel: +46-31-644350

gunne@ggsdata.se

Välkommen !


