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TECPRO BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
Tecpro İşinize Değer Katar !
Kurulmuş olduğumuz 2005 yılından bu yana, merkez ve bölge ofislerimizdeki deneyimli
personelimizle, müşterilerimize katma değerli çözümler sunmaya devam ediyoruz.
Distribütörlüğünü yaptığımız seçkin markalarımızın servis merkezliğini de yapmak temel
felsefelerimizden biridir. İş ortaklarımıza ve müşterilerimize satış öncesi ve sonrası tüm desteğin
tek elden verilmesi, servis destekli satış farklılığını ortaya koymamız, marka ve ürünlerimize
yönelik sektörel çözüm sinerjisini ortaya çıkarmamızı sağlamaktadır. Ülke çapında sekizyüz yetkili
satıcımızın yanı sıra ikiyüz servis iş ortağımızla katma değerli çözüm üretmek ana hedefimizdir.
Epson, Benq, Optoma, Zebra, Bixolon, Senor, JVC gibi sektörün dünyaca bilinen üretici markalarının
distribütörlüklerinin yanı sıra, bu markaların servis merkezlikleriyle beraber Philips, Panasonic,
Aoc, Zebra markalarının da Türkiye servis merkezliği hizmetini yapmaktayız.

Çözüm ve Fark Yaratan İşler İçin Tecpro…
Tecpro, Görüntüleme Sistemleri, Grafik Baskı Sistemleri, Dijital Tekstil ve Baskı Çözümleri,
Eğitim Teknolojileri ve Barkodlu Otomasyon Sistemleri gibi ana ürün gruplarına ait, geniş bir ürün
yelpazesine sahiptir. Her ana ürün grubuna ait ayrı bir kanal yapısıyla hareket eden şirketimiz,
ürün grupları arası çapraz satış potansiyelini önemsemektedir. Emek yoğun iş biçimini kendine ana
felsefe olarak benimseyen şirketimiz, bu alanda iş ortaklarının da gelişimine önem vermekte olup,
geliştirdiği işlere yönelik sürekli eğitimler vermektedir.
10 yılı aşkın süredir, Devlet Malzeme Ofisi tedarikçisi olan Tecpro, bu platformda yer alan ürünlerini,
tüm kamu kurumlarına zamanında ve eksiksiz olarak teslim edip kurabilecek düzeyde üç bölgede
gerekli stoklanma ve istihdama sahiptir.
Sektördeki tecrübesini en iyi şekilde kullanarak, sunduğu çözüm ve hizmetlerini her geçen gün
geliştiren Tecpro, güçlü yapısı ve yenilikçi ürünleriyle müşteri memnuniyetinin kalıcı olması temel
felsefesi arasında yer almaktadır.
Katma değerli hizmetlerini sürdürerek başarılarını her gün bir adım daha ileri taşıyan Tecpro Bilgi
Teknolojileri, sektöründe güvenilir ve kaliteli hizmet yaklaşımıyla prensipli dürüst çalışma şekliyle,
uzun yıllar siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten büyük mutluluk duymaktadır.

Saygılarımızla,
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ÇOK YÖNLÜ
PROJEKTÖRLER
Taşıması Kolay ve Kurulumu Hızlı
İş ve toplantı projektörleri kategorisinde son teknoloji ve pazardaki en yaygın teknoloji olan LCD
(Liquid Crystal Display) ve DLP (Digital Light Processing) cihazlar ürün yelpazemizde yer almaktadır.
Bu kategori 500 lümenden 25.000 lümene kadar çeşitli modeller içerir. Toplantı sırasında sunum
içeriğiniz ne kadar önemli ise 21. yüzyılda görsel teknoloji çağında sunum içeriğinizin aktarma yöntemi
de bir o kadar önem taşıyor. Hemen hemen tüm projektör modellerimizde bulunan kablosuz ağ özelliği
ile sunumlarınızı daha etkili bir şekilde sunmanıza olanak sağlar.

500 İnçe Kadar Olağanüstü Görüntü Kalitesi
Kolay kullanılan kablosuz özellikler ve daha kolay kurulum için HDBaseT teknolojisi sunan bir
projeksiyonla Full HD sunumlar yapabilirsiniz. 500 inçe ölçeklenebilen çok büyük bir görüntüyü
yansıtmak üzere tasarlanmış süper parlak Full HD projeksiyonumuz ile tüm konferans salonlarında
keskin görüntüler ve parlak renkler elde edebilirsiniz. HDBaseT, ekran aynalama ve kablosuz LAN gibi
geniş bir bağlanabilirlik seçenekleri yelpazesi sunar.

Ultra Mobil Projeksiyon
Taşınabilir Projeksiyonlar mobil çalışanlar için paha biçilemez bir araç olabilir. Herhangi bir yerde veya
zamanda kullanmak için çeşitli bağlantı seçenekleri, kompakt boyutu ve hafifliği ile ideal bir üründür.
Yanınızda ek bir evrak, dosya taşımadan dijital ortamda belgelerinizi rahatlıkla sunabilirsiniz. Kablosuz
ağ özelliği ile de her ortamda sunum yapmanıza yardımcı olur.
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Ailenizle Ev Sinema Keyfi
Ev Sineması Severler İçin
Full HD ve 4K Deneyimi
Canlı renkler ve yoğun siyahlar için HDR’li, 4K
zenginleştirme, UHD BD destekli, 3LCD ve DLP
yansıtma teknolojili lazer projektörler. Ev sineması
severler, zenginleştirilmiş 4K projektör ile sinemanın
büyülü ortamını evinizde hissedebilirsiniz. Kontrast,
renk, en geniş renk gamı ve yoğun siyahlar sunan çift
lazerli bir ışık kaynağı tarafından yansıtılmaktadır. Yeni
3LCD yansıtma teknolojimiz yüksek kontrast oranları,
ipek gibi görüntüler için yüksek diyafram hızı ve
hareketli sahnelerde keskin görüntü için yüksek hızlı
hareket yansıması sunmaktadır.

Projeksiyon Perdeleri
Kendi markamız olan Tecvision görüntüleme perdeleri
tüm video projektör markaları ile tam bir uyumluluk
içerisinde kullanılabilir. Tecvision perdeler 3 ayaklı,
duvar / tavan tipi, motorlu ve taşınabilir olmak üzere
4 farklı kategoride, geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
Taşınabilir perde kavramına yeni bir boyut kazandıran
zeminden açılan çantalı modeliyle, ev kullanıcılarının
montaj, ofislerin de yer kaybı sorunları da ortadan
kaldırılmış oluyor. Ürünün en önemli özelliklerinden
biri de çantası içerisinden direk açılması ve hiçbir
ek aparat gerektirmeden istenilen ebatta sabit
durabilmesidir. Dünyaca ünlü bir başka perde markası
olan Elite Screens markasının da distiribütörlüğünü
yapmaktayız.

Askı Aparatları
Tecvision askı aparatları her model / marka projektör
ve ekranlar için uygun, kolay montaj özelliklerine
sahiptir. Hareketli ve esnek açıya sahip bu ürünler
şıklığı ve sağlamlığı ile cihazlarınızı korur, kullanım
rahatlığı sağlar.

Görüntüleme Sistemleri
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PROJEKTÖRLÜ EGITIM ÇÖZÜMLERI
Uzun Ömürlü Lazer Performansı
Ekip çalışması için üretilmiş, uzaktaki kullanıcılarla birlikte çalışmaya olanak sağlamak için tasarlanmış
ölçeklenebilir 100 inç lazer görüntüleme özellikli ideal etkileşimli toplantı alanı çözümüdür. Bu
etkileşimli lazer görüntüleme çözümü, bakımla ilgili zorlukları ve maliyetleri ortadan kaldırıp,
ölçeklenedirilebilir. Büyük bir görüntüleme
sisteminde birlikte çalışmaya imkan tanıyan
çok etkili toplantılar yapmanızı sağlayarak
daha fazla bilgi paylaşmayı ve daha iyi iletişimi
mümkün kılar. Parmakla dokunma / çift
kalem kullanma, Full HD WUXGA çözünürlük,
iki kaynağı tek bir ekranda paylaşabilme,
kablosuz ve uzaktan çok konumlu bağlantı
özelliklerine sahiptir.

Hd Özellikli Ultra Yakın Mesafe Projeksiyonlar
3.200 lümen parlaklık seviyesi HD ve WXGA çözünürlük özelliği ultra yakın mesafeli tasarımı,
kullanıcıların minimum gölge ve parlaklıkla büyük görüntüleri çok kısa bir mesafeden
yansıtmasına olanak tanır. 14.000:1 kontrast oranı ve HDMI girişi sayesinde öğrenciler keskin
ve net görüntülerden faydalanabilir. Epson’un 3LCD teknolojisi, gün ışığında bile canlı, parlak
görüntüler ve rakip projeksiyonlara göre üç kat daha parlak renkler için eşit derecede yüksek
beyaz ve renkli ışık çıkışı ile kaliteli görüntüler sağlamaktadır. Geliştirilmiş güvenilirlik ve ekonomi
modunda 10.000 saate kadar lamba ömrü ile daha uzun süren görüntüler sağlayabilirsiniz.
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ULTRA KISA
MESAFELI

Full HD Parmak Dokunuşlu Etkileşim
Bilgi paylaşımını ve iletişimi artırarak iş birliğine dayalı toplantılar
düzenleyebilir ve gerçekten çağdaş bir iş ortamı oluşturabilirsiniz. Toplantı
odalarına etkileşim getiren en yeni ultra kısa mesafeli projeksiyonumuz,
parmak dokunuşlu ve çift kalem özelliği, Full HD WUXGA çözünürlüğü ve
uzaktan çoklu konum bağlanabilirlik özelliklerine sahiptir. Herhangi bir
iş çalışma ortamının gereksinimlerini karşılamak üzere 100 inçe kadar
ölçeklenebilir ekran boyutu sunmak amacıyla tasarlanmıştır. 100 inçe
kadar ekran büyüklüğü ve üstün kalite Epson’un 3LCD teknolojisi ile
bir araya gelen Full HD WUXGA çözünürlük sayesinde, parlak renklere
ve canlı görüntülere sahip yüksek kaliteli içeriğin keyfini çıkarın. HDMI
bağlantısı sayesinde izleyici, herhangi bir toplantı odası ortamında
içeriklerin daha keskin ve net bir şekilde görüntülenmesi avantajından
faydalanır. Bu interaktif toplantı odası çözümü, panolar, beyaz tahtalar
ve klasik ekranların avantajlarını tek bir birleştirilmiş toplantı odası
çözümünde bir araya getirir. Toplantı katılımcıları, beyaz tahta içeriklerini,
özel bir uygulamaya ihtiyaç duymadan bir dizi akıllı cihaz üzerinden
görüntüleyebilir ve açıklama ekleyebilirken toplantıları ve toplantı notlarını
şifreleme özelliği sayesinde bilgilerin güvenliği sağlanmış olur. Uzak
masaüstü özelliği, masaüstüne bağımlılığı ortadan kaldırır; Windows 10
ile çalışanlar dahil bilgisayarınızı masanızın üzerinde bırakabilir ve ofisin
herhangi bir yerinden sunum yapabilirsiniz. Toplantılarda iş ve diğer
videolu görüşmelerde Skype’ın sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz.
Parmak dokunuşu ve çift kalem doğrudan ekrana notlar eklemek için
parmaklarınızı kullanabilirsiniz. Yeni çift kalemlerle çalışanlar, farklı
kalemler kullanarak eş zamanlı çalışabilir. Bölünmüş ekran kaydırma
etkileşimi optimize etmek için, çok kaynaklı video konferans ve sunum
gibi iki farklı kaynağı ve projeyi bir araya getirebilirsiniz.

Eğitim Teknolojileri
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PROFESYONEL
ÇÖZÜMLER
Aydınlık Ortamlarda, Canlı Renkler ve Parlak Görüntüler
Epson şimdiye kadar ki en parlak 25.000 lümen değerinde lazer projektör sınıfındadır. 4K zenginleştirme
ve 4K uyumlu lensler ile birlikte 3LCD teknolojisine dayanan olağanüstü netlik ve esnekliği bir arada
sunmaktadır. Bu özelliklerle birlikte kapalı bir optik birim bu modeli tozlu ve dumanlı ortamlar gibi dış
etkiler için ideal hale getirmektedir. Geniş mekan projektör pazarındaki rakip ürünlere göre daha küçük ve
daha hafiftir, bu sayede taşınması ve kurulumu daha kolaydır, projektörü daha küçük alanlara sığdırmak
mümkündür.

Benq Ekranlar
Dokunmatik ve Endüstriyel Ekranlar
BenQ dokunmatik ekranlar 65”, 79” ve 84” gibi farklı ekran boyutları ile IR - Infrared Teknolojisi ve 6 nokta
çoklu dokunmatik özelliği ile bir çok kişinin aynı anda uygulama yapabilmesine olanak sağlar. Geliştirilmiş
sensor teknolojisi ile artık ölü nokta olarak bilinen tüm bölgelerde bile dokunmatik algının etkin olduğunu
fark edebilirsiniz. BenQ ekranlar endüstriyel 55” 4K teknolojisi, çözümlerimiz arasındadır. Tüm MDA
kontrol programı ile ekranların açma - kapama, renk ayarı ve giriş - çıkış kontrolü gibi özelliklerini uzaktan
yönetebilirsiniz.

Grafik Tasarım Monitörleri
Printing-Industry Color Certified (G7/Fogra) - Baskı sertifikalı Profesyonel
BenQ Grafik Tasarım monitörleri size gerçek renkler üzerinde çalışma
imkânı sağlar. Grafik çalışmalarınızda renkleri yönetirken baskıda da bu
renkleri elde edeceğinizden emin olabilirsiniz.
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Her An, Her Yerden Yüz Yüze İletişim
Video konferans, mesafe tanımaksızın ortak çalışma ve insan iletişiminin sağlanması ile ilgili
görüntülü görüşme sistemidir. En iyi video konferans hizmeti insanların oﬁslerinden, evlerinden
veya iş seyahatlerinden dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil neredeyse tüm
cihazlarda çok yüksek kaliteli video ve ses ile iletişime geçmesine olanak sağlar. İnsanlar, istedikleri
zaman çalışma dosyalarını paylaşabilir, toplantıları kaydedebilir ve izleyebilir ve aynı zamanda aynı
yerde olmasalar dahi verimli bir ekip üyesi olabilirler.

Konferanslara mobil (Android ve IOS), PC
(Mac, Windows ve Linux) üzerinden internet
olan her yerden bağlantı kurabilirsiniz.

Görüntüleme Sistemleri
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YÜKSEK KALITELI
PERAKENDE ÇÖZÜMLERI
İğne Vuruşlu Rulo Yazıcılar
Kolay kullanıma sahip, sağlam, yüksek performanslı nokta vuruşlu yazıcılar, konuk ağırlama,
konaklama, restoran-otel, akaryakıt gibi sektörlerin birçok gereksinimlerine cevap verebilecek
nitelikte ürünlerdir. Kolay kağıt yükleme ve çift renk basma gibi ortak özelliklere sahip olan bu ürünler
bir çok farklı talebe cevap verebilmektedir. Kesme ve içe sarma özeliğine sahip modeller duvara
monte edilebildiği gibi 3 farklı genişlikte kâğıt kullanma ve içe sarma seçeneğini de sunmaktadır. Bu
ürünler çok çeşitli bağlantı seçenekleri sunabilirken, müşteri göstergeleri ve para çekmeceleri gibi
diğer donanımlara direkt bağlanarak da çok yönlü kullanılabilmektedir.

İğne Vuruşlu Slip Yazıcı
Bilinen standart fatura yazıcılara oranla çok daha küçük boyutlarda olan bu yazıcılar; fatura, irsaliye,
adisyon ve protokol dokümanları gibi önceden yazdırılmış matbu formlar ve çek gibi evrakların
derlenmesi için idealdir. Zengin kontrol kodu takımı, metin döndürme, karakter genişletme, uzatma, dört
katına çıkartma ve daha birçok işlem gibi sayısız yazdırma imkânı sunarlar. Çok yönlülükleri sayesinde,
bu yazıcılar POS sistemi terminalleri ve özellikle restoran faturaları ve fişleri için ideal cihazlardır.

Kiosk Yazıcılar ve Mini Yazıcı Mekanizmaları
Sadece mekanizma şeklinde sunulan bu ürün grubu, daha çok ATM, bilet gişeleri, Kiosklar, tıbbi
cihazlar, şans oyunları kupon basımı, ölçü aletleri, bunun yanı sıra benzin pompaları ve parkmatik
gibi ağır çalışma şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Öne çıkan özellikleri ise; dış kasası
olmadığından esnek kurulum, düşük maliyet, hızlı fiş baskısı, büyük kağıt sarma çapı, kalın ve düşük
hassasiyetli kağıt kullanabilme, yazıcı kullanımı gereken tüm uygulamalara entegre edilebilme ve
son derece sağlam güvenilir üniteler olmasıdır.
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GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Müşteri Göstergesi
Pos sistemlerinin önemli parçalarından biri olan müşteri göstergeleri, ödeme noktalarında müşterilerin görmesi
gereken bilgilerin sunumu için kullanılmaktadır. Mağaza, alışveriş merkezleri ve pos sistem ihtiyaçları için
tasarlanmış olan ürünler farklı boyutlardaki destek ayakları ve siyah - beyaz kasa renkleri sayesinde bir çok çalışma
koşuluna rahatlıkla uyum sağlamaktadır.

Karma (Hybrid) Çok İşlevli Yazıcılar
Tek bir birimde iki farklı yazdırma sistemi sunabilen yazıcılardır. Hesap ve fişleri çeşitli formlara yazdırmak için
nokta vuruşlu slip bölümleri mevcuttur. Termal yazıcıların hızını, düşük çalışma sesini, nokta vuruşlu yazıcıların
güvenilirliği ve sağlamlığı ile bir araya getiren ürünlerdir. Kayıt dairelerinde, bankalarda ve satış noktalarında herhangi bir PC-POS sistemine entegre edilerek kullanılabilir.

Termal Rulo Yazıcılar
Yüksek hızı ve kullanım kolaylığı başlıca özelliklerindendir;
her türlü bilgi fişi, bilet ve makbuz basımının grafik formatta
baskı yapabilen yazıcılardır. Termal teknolojiyle bilgi fişi
yazımına ihtiyaç duyulan yerlerde, örneğin konuk ağırlama
ve taşıma sektöründe ayrıca bilet gişelerinde de kullanımı
idealdir. Hemen tüm modellerin siyah ve beyaz kasa renkleri
mevcuttur. Bu sayede konumlandırılan her ortama kolaylıkla
uyum sağlamaktadırlar. Termal baskı teknolojisi sayesinde sarf
maliyetleri çok düşük ve uzun ömürlü ürünlerdir.

Pos Barkod & Otomasyon Sistemleri
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PC - POS Terminalleri
Öncelikle otel ve restoran otomasyonu uygulamalarında tercih edilen bu sistemler, yüksek dayanıklılık,
kullanım kolaylığı ile dikkat çekmektedir. Dokunmatik terminaller geleneksel klavye-fare kullanımına
gerek kalmadan, uygulama yazılım sayesinde ekran üzerinde dokunmak sureti ile verilerin girilmesini
ve görüntülenmesini sağlayarak süreci hızlandırır, hataları en aza indirgeyerek verimliliği artırır. Sistem
yazılım, fiş yazıcılar gibi çevre birimleri ile bütünleşik kullanılabilir.

Dokunmatik Monitörler
Uygun programlar aracılığı ile bilgiye çok çabuk ve doğrudan erişim imkânı sunan bu ürünler, esnek
çözümler üretilebilmesi anlamında günümüzün vazgeçilmezleri arasında yerini almaktadır. Her geçen
gün kullanım alanları genişlemekte olan bu ürünlerin başlıca uygulama alanları; konuk ağırlama
sektörü (oteller, restoranlar, alışveriş ve eğlence merkezleri), bankalar, bilet satış noktaları, bilgi ulaşım
noktaları (kiosklar), hastaneler, sinema, tiyatro ve konser salonları, ticaret merkezleri, eğitim kurumları,
müzeler ve gösteri merkezleridir.
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Hızlı ve Güvenilir CD / DVD Yayımlama
Verileri kolay, hatasız kopyalama depolama ve CD / DVD üzerine otomatik yazdırma ihtiyacı
duyan organizasyonlar için ideal bir çözümdür. Klinik ve hastaneler, kopyalama merkezleri,
reklam ajansları, eğitim kurumları ve yazılımcı firmalar gibi birçok işletmenin işlerini
kolaylaştıracak, dışa bağımlılığını ortadan kaldırıp, hızıyla zaman tasarrufu, güvenilirlik ve
maliyet avantajı sağlanacaktır. Bakım kartuşu ve CD / DVD sürücüleri kullanıcı tarafından
kolaylıkla değiştirilebilmektedir. Altı kartuşlu ayrı mürekkep sistemi üretilen disk başına
maliyeti azaltır.

LED işaretli mürekkep
göstergesi

Düşük baskı maliyeti
için 6 farklı kartuş
sistemi

Doğaüstü güvenilirliğe
sahip toz geçirmez gövde

Patentli robotik
kol AcuGrip

100 baskı için
3 basım tepsisi

Pos Barkod & Otomasyon Sistemleri
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DAYANIKLI ve
GÜVENLI
IS ORTAKLARINIZ
Yüksek Performanslı Endüstriyel Barkod Yazıcı
Yüksek hacimli, zorlu ve dayanıklılık gereken ortamlar için tasarlanmıştır. Sürekli çalışma koşullarına
uygun, yüksek hız, 203 - 300 - 600 dpi baskı ve network dahil zengin bağlantı seçenekleri, sağlam
metal kasa, farklı ihtiyaç ve ebatlardaki etiketlere baskı imkanı, kolay etiket ve ribbon yükleme özellikleri
ile güvenle kullanabilecek ürünlerdir. RFID uygulamalarına özel modelleri mevcut olup, üretim,
perakende, ulaştırma, lojistik, sağlık, bilet basım otomasyonlarında verimlilik ve hız kazandırmaktadır.

Giriş Seviyesi Barkod Yazıcılar
Dayanıklı yapısı, yüksek baskı kalitesi, çoklu bağlantı seçenekleri ve düşük sarf malzeme maliyetleri
ile günlük ve uzun vadeli etiketleme ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılar. Perakende, sağlık ve lojistik, bilet
basım sektörleri için uygundur. RFID uygulamalarına özel modelleri mevcuttur.

Mobil Barkod - Etiket Yazıcılar
Mobil termal baskı ihtiyaçlarına çözüm sağlayan bu cihazların, 2
inch’ten 4 inch’e kadar farklı genişliklerde sürekli form veya sıralı
etiketlere baskı yapabilen modelleri mevcuttur. Wi-fi ve Bluetooth
bağlantı seçenekleri ile birçok mobil cihaza sorunsuz bağlanabilirler.
IOS ve ANDROID tabanlı mobil cihazlar ile çalışabilir. Bu cihazlar ile saha
satışı, sipariş alma, ürün dağıtımı, veri toplama gibi uygulamalarda bilgi
fişi basabilmektedir. Küçük boyutları sayesinde rahatça taşınabilir, uzun
pil ömürleriyle ihtiyaçları kolaylıkla karşılayabilirler.
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Endüstriyel ve Masaüstü Renkli Etiket Yazıcıları
İsteğe bağlı tasarlanan renkli etiket baskılarında mükemmel bir çözüm sunar. Bireysel, kurumsal ve özel
etiketlerinizin uygun maliyet, kalite ve üstün hızla üretilebilmesine olanak sağlar. Özelleştirilmiş etiketlerinizi kısa
sürede ön baskı maliyetlerini ortadan kaldırarak üretmenize yardımcı olur. Etiketleriniz, pigment mürekkebin
kalıcılığı, dayanıklılığı ve kalitesi sayesinde farklı ortamlardaki kullanımlarda mükemmel bir görünüm kazanır.
Mat, PP, OPP, PE , saydam pek çok kağıt tipine kolaylıkla baskı alabilir verimliliği arttırarak ihtiyaçlarınıza uygun,
dilediğiniz tasarım ile etiketler oluşturabilirsiniz.

Taşınabilir El Terminalleri
Taşınabilir veri terminalleri, kablosuz iletişim teknolojileri RF, BT, GPS veya GPRS ile donatılmış, isteğe göre
1D ve 2D barkod okuma, resim çekebilme özelliklerine sahip, zor koşullara dayanıklı oldukça performanslı
cihazlardır. Zorlu çalışma ortamlarına uygun endüstriyel modelleri de üretilmektedir. Dokunmatik ekranları ve
farklı işletim platformlarında çalışabilme özellikleri ile her türlü uygulama ve yazılım çözümleri ile entegrasyonları
mümkündür.

Barkod Okuyucular
Imager ve Laser teknolojileri ile üretilen barkod okuyucular, uzak mesafeden doğru ve hızlı barkod okuma imkânı
sağlar. El tipi, masa üstü ve tezgâh içi modelleri ile çeşitli barkod okutma ihtiyaçlarına cevap verebilir. 1D ve 2D
(Karekod) uygulamalarda kullanılabilen çok çeşitli alternatifleri mevcuttur. Bluetooth ve RF ile haberleşebilen
kablosuz okuyucular sayesinde ürün giriş - çıkışları ve sayım işlemleri çok daha kolay ve hızlı bir şekilde
yapılabilmektedir. Perakende, lojistik, kargo, depo, konuk ağırlama gibi uygulamalarda verimliliği arttırmak için
kullanılan cihazlardır.

Pos Barkod & Otomasyon Sistemleri
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SC-F9000
Serisi
SureColor F Serisi 64” Yazıcı (Çift Kafa)
SureColor-F9000 serisi yazıcılar, her türlü reklam malzemesine, tekstil, spor giyim, promosyon reklam ürünleri ve aksesuarlara baskı yapabilen, rulodan ruloya
geçiş yapabilen dijital sublimasyon baskı yazıcısıdır. 64” (160 cm) genişliğindeki çift kafalı bu yazıcı, düşük maliyete sahip olma özelliği ve mürekkepten baskı
kafasına ve mekanik aksamına kadar her türlü komponenti sunar.

SC-F6000
Serisi

SC-F7000
Serisi

SureColor F Serisi 44” Yazıcı (Tek Kafa)

SureColor F Serisi 64” Yazıcı (Tek Kafa)

110 cm dar ebatlı, tekstil, spor giyim, promosyon reklam ürünleri
ve aksesuarlara, dekoratif ürünlere baskı yapabilen düşük maliyete
sahip olma özelliği ve tüm bileşenlerin Epson tarafından tasarlandığı,
imal edildiği ilk dye süblimasyon yazıcıdır. Bu kalite, performans ve
güvenilirliğin maksimum üretkenlik için optimize edilmesini sağlar.

SureColor-F7000 serisi (160 cm) tümüyle Epson tarafından tasarlanıp
üretilmiştir. Maksimum kalite, mükemmel üretkenlik, üstün esneklik
düşük maliyete sahip olma özelliği ve mürekkepten baskı kafasına ve
mekanik aksamına kadar her türlü komponenti sunar.

SC-F2000 Serisi
T-Shirt Baskı Yazıcısı
SureColor-F2000 serisi, Epson’un ilk doğrudan pamuklu tekstil ürünlerine (DTG) direkt baskı yapan yazıcısıdır. Tasarım
yazılımı ve yazıcı kafası ile artık doğrudan kumaşın üzerine baskı yapabilirsiniz. Bu model güvenilir ve üretkendir.
Doğrudan tişörtlerin ve çantaların üzerine baskı yapmak için idealdir. UltraChrome DG mürekkebi ve Garment Creator
yazılımı ile bu kumaş yazıcısı size hızlı bir şekilde çözüm sunma fırsatı verir.
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TEKSTIL YAZICILARDA KOMPLE ÇÖZÜM
Dijital baskı, baskılı tekstil ürünleri için heyecan verici uygulamalar yaratır. Çok yönlü yazıcılarımız ve canlı mürekkeplerimizle, çarpıcı moda ürünleri, başarılı spor
giysiler, yaratıcı iç dekorlar, dokumalar, promosyon ürünler ve afişler üretebilirsiniz. Bu çözümleri sağlarken, SC-F serisi yazıcılar 2 yıl baskı kafası dahil teknik
servis garantisi ile maliyetsiz çözümler sunar.

SC-F SERİSİ
SÜBLİMASYON YAZICILAR
64”/160cm Tek Kafalı Yazıcı
64”/160cm Çift Kafalı Yazıcı
44”/110cm Tek Kafalı Yazıcı
SC-F2100
PAMUKLU YÜZEYE
DİJİTAL BASKI

SATIȘ SONRASI
TEKNİK
DESTEK

ORİJİNAL
SÜBLİMASYON
MÜREKKEPLERİ

Baskıda Kalite
Hizmette
Güvence

KURULUM
HİZMETLERİ

SÜBLİMASYON
TRANSFER
KAĞITLARI

SOFTRİP
YAZILIMLARI

220m2 DEMO
MERKEZİMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

Çözüm Bunun Neresinde?
İşiniz üretimse kaliteli baskılar kadar satış sonrası kesintisiz servis
hizmeti almak son derece önemlidir. Epson distribütörü ve yetkili
servis merkezi olarak sizlere Epson kalitesini, kurumsal güvenceli
servis hizmetlerimizle sunuyoruz. İşinizin bütününe yönelik, Epson
yazıcıları, orijinal tekstil boyalarını, rip yazılımlarını, süblimasyon
kağıtlarını tek elden temin edebiliyorsunuz. Tüm bunların yanında
satış öncesi ve sonrası uzman kadromuz siz değerli müşterilerimizin
en büyük destekçisidir.

PaperTec Transfer Baskı Kağıtları
Bu kağıt, mürekkebin kaplamalı tarafına basılmasını sağlayan,
ısı ve basınç altında mürekkebi bırakan polimer kaplı bir kağıttır.
Baskı yazıcınız ve uygulamanız için en iyi ürünü bulmak adına,
çeşitli ürünleri test etmelisiniz. Mürekkebi daha çok transfer
eden kağıdı tercih etmelisiniz. Bu kağıtlar, baskı anında üzerinde
bulunan mürekkebin nesneye maksimum aktarılmasını sağlar.
Kağıt üzerindeki mürekkep ne kadar çok transfer olursa, kağıtta o
kadar az mürekkep kalır.

Dijital Tekstil ve Baskı Çözümleri
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GERÇEK ÖTESI RENKLER
Detaylar Daha Göz Alıcı
Prova baskı, güzel sanatlar ve fotoğraf uygulamaları için tasarlanan SC-P5000 serisi,
mor ya da LLK mürekkep seti seçenekleri ile Pantone Düz Kaplama Renklerinde %99’a
kadar mükemmele yakın renk eşleşmesi elde edebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü, uzun
ömürlü baskılar üretmek için Epson’un en yeni mürekkep teknolojisini kullanır. 3,5 pl
damlacık boyutu ve 2880x1440 dpi çözünürlük sayesinde net, ayrıntılı sonuçlar elde
edilirken Ultrachrome HDX mürekkepleri çok gelişmiş ışıkta solmaya dayanıklılık özelliği
sunar. (11 renkli)

Solmaya Karşı Üstün Dayanıklılık
Bu çok amaçlı 24 inç fotoğraf yazıcısı ve prova baskı yazıcısı ile en yüksek kalitede
profesyonel baskılar ve deneme baskıları alabilirsiniz. Gerçeğine yakın renk reprodüksiyonu
için Pantone sertifikalı renklerin %98’ini üretebilen SC-P7000 serisi, on renkli mürekkep
setine ve gerçeğine yakın, uzun ömürlü sonuçlar üreten Epson TFP PrecisionCore baskı
kafasına sahiptir. Bu gelişmiş tasarım ve kullanımı kolay özellikler bir araya getirilmiştir.
İsteğe bağlı 320 gb sabit disk ile kullanıcılar bilgisayarlarında boş alan tasarrufu yapabilir.
Ayrıca birden fazla işi baskıya hazır halde yazıcıya kaydedebilirsiniz. (11 renkli)
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EPSON P SERİSİ İLE
HİÇ BİR RENGİ KAÇIRMA

Mükemmel Bir Baskı Aracıdır
Çeşitli kağıtlar üzerinde tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli, gerçeğine yakın ve uzun ömürlü
profesyonel fotoğraflar, sanat eseri baskıları ve deneme baskıları üretebilirsiniz. Kullanıcılar,
Epson TFP PrecisionCore baskı kafası ve otomatik nozül denetleme işlevi ile tutarlı sonuçlar
ve mümkün olan en yüksek kaliteli baskıyı alacaklarından emin olabilirler. Epson Colour
Calibration programı ve isteğe bağlı, X-Rite teknolojisi ile güçlendirilen Spectroproofer ile hızlı
ve gerçeğine yakın renk ölçümü yaparak her seferinde, pahalı eklentiler olmadan tutarlı renk
reprodüksiyonu garantilenir. (9 renkli)

Tutarlı Sonuçlar, Uzun Süre Baskı Kalitesi
Yazıcının tüm özellikleri kullanım kolaylığı ve güvenilirliği maksimuma çıkaracak şekilde
tasarlanmıştır. Okunaklı LCD kumanda paneli ile kağıt değişimi hızlı ve kolaydır. 350 ml - 700
ml ayrı kartuş seçimi ile kullanıcılar kartuş değiştirmeden daha uzun süre baskı yapabilirler.
İsteğe bağlı 320 Gb sabit disk ile kullanıcılar bilgisayarlarında boş alan tasarrufu yapabilir ve
birden fazla işi baskıya hazır halde yazıcıya kaydedebilir. Kartuş değişimine kadar daha uzun
süre dayanır. Tutarlı sonuçlar, yüksek kaliteli ve güvenilir baskılar verir. (11 renkli)

Epson Tüketim Malzemeleri
Epson mürekkepleri yazdırma işleminde anahtar rol oynar. Yazıcınızın ödüllü Micro Piezo baskı
kafasıyla çalışma sayesinde fotoğraf çıktılarınız hem güzel görünür, hem de çabuk kurur ve
uzun ömürlü olur. Parlak fotoğraflardan profesyonel görünümlü iş belgelerine, Epson baskı
işlemini hızlı, kolay ve bütçeye uygun hale getirir.

Grafik Baskı Sistemleri
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OFISTE YALNIZ DEGILSINIZ
Yüksek Verimli, Değiştirilebilir Mürekkep Paketi
Tahmin edilebilir baskı maliyetleri ve minimum kullanıcı müdahalesiyle bu güvenilir 4’ü bir arada
ofis tipi MFP ile enerjiden tasarruf sağlayın ve atıkları azaltın. İlk sayfa çıkış hızı, rakip ürünlerden üç
buçuk kata kadar daha hızlıdır. Bir çalışma grubu yazıcısı olduğu için bekleme süreleri ve yazdırma
işlerini toplamak için gereken mesafe de en aza indirilmiştir. Müdahale sürelerini kısaltın ve enerjide
%95 ve atıklarda %99 oranında azalma ile çevreye etkinizi hafifletin. Ayrıca hızı, kalitesi, güvenilirliği
ve verimliliğiyle meşhur PrecisionCore teknolojisini kullanır. Güvenli baskı seçenekleri sunan, verimli
tarama sağlayan ve cihazları uzaktan yönetmeye yardımcı olan çok çeşitli yazılım ve araçlarla
kontrolü elinize alın. NFC ve kablosuz bağlanabilirlik, mobil cihazlardan baskıyı destekler. Akıllı
telefonlardan esinlenilen kullanıcı arabirimi ve dokunmatik ekranı ile sezgisel bir şekilde kullanılabilir.

Tasarruf, Hız, Entegrasyon ve Güvenilirlik Bir Arada
4’ü 1 arada, daha az çalışma maliyeti, daha düşük güç tüketimi, yüksek baskı hızı sağlar ve kolay
ofis entegrasyonu için tasarlanmış özellikler içerir. Otomatik çift taraflı baskı, tarama, kopyalama
ve faks özelliği her işi kolay, verimli hale getirir ve ofis ortamları için mükemmeldir. İşi yazıcıya
aktarmak için bir USB bellek kartı kullanarak doğrudan baskı alıp tarama yapmanıza yardımcı olur.

Düşük TCO Nokta Vuruşlu Yazıcı
Hızlı yazdırma, olağanüstü güvenilirlik ve son derece düşük TCO sunan dokuz pinli nokta vuruşlu
yazıcı. Modern yeni tasarımı sayesinde daha az yer kaplar ve eşi görülmemiş esneklik için bir dizi yeni
özellik eklenmiştir. Epson’un nokta vuruş teknolojisi zaten gelişmiş ve çok güvenilir bir teknolojidir.
Bu yeni yazıcılar, arızalar arasındaki ortalama süreyi %25 azaltarak 25.000 saat süreyle arızasız
çalışma sağlar. Bu zorlu koşullarda veya düzenli bakımın pratik olmadığı durumlarda idealdir. Ucuz,
dayanıklı sarf malzemeleri ve düşük güç kullanımı sayesinde tasarruf edebilirsiniz.
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HIZLI ÇÖZÜMLER
Belge Yönetimi ve Bulut Sistemlerine Sorunsuz Entegrasyon
Epson belge tarayıcıları en hızlı çift taraflı A4 kağıt beslemeli tarayıcıdır. Orta ölçekli işletmeler ve kamu kurumları,
bankalar ve sağlık kuruluşları için idealdir. Epson Document Capture Pro, bu ofis tipi tarayıcıyı belge yönetim
sisteminize kolaylıkla dahil etmenizi sağlayarak iş akışınızı hızlandırır ve taranan bilgileri yakalayıp dönüştürmenize ve
belge doldurma sistemine dağıtmanıza yardımcı olur. Buna ek olarak barkod tanıma ve bölgesel OCR özellikleri, dosya
adlandırma ve klasör oluşturma gibi yüklü belge süreçlerinizi otomatikleştirmenize imkân tanır. Epson Scan, metin
zenginleştirme ve otomatik çarpıklık giderme dahil birçok gelişmiş belge görüntüleme özelliği sunarak verimliliği ve iş
yükü çıkışını arttırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, .docx, .xlsx ve .pptx. formatlarında tarama gerçekleştirebilir.

Güçlü Yazılım ve Üstün Kalite
En zorlu grafik sanatları uygulamalarını gerçekleştirmek üzere tasarlanmış yüksek çözünürlüklü bir A3 tarayıcıdır.
Gelişmiş görüntüleme özellikleri, bir LED ışık kaynağı ve olağanüstü SilverFast Ai 8.8 görüntü işleme işlevlerini
içeren bu grafik tarayıcı, mükemmel görüntü oluşturulmasını sağlar. Serisinin en iyisi, tarama teknolojisi sayesinde
kullanıcılar, A3 formatına kadar son derece kaliteli görüntü reprodüksiyonu sağlayabilir. Kullanımı kolay otomatik ve
profesyonel modlarda çalışarak kullanıcıların tarama sonuçlarını optimum hale getirmesine olanak tanır. Expression
modelinin 3.8 DMax ve 48 bit renkli optik yoğunluğu, gölgeli alanlarda bile en geniş renk aralığında tam olarak
oluşturulması için keskin ve doğru tarama sağlar. Ek olarak, 2400x4800dpi yüksek çözünürlük ve ultra hassas
Micro Step Drive teknolojisi, kullanıcıların en küçük ayrıntıları dahi sıra dışı bir netlikle yakalamasına olanak tanır.
İsteğe bağlı asetat birimi kullanıcıların, pozitif veya negatif filmler ve slaytlar gibi saydam materyallerde profesyonel
sonuçlar elde ederek tarama yapmasına imkân verir.
Kumaş Tarama
yapabilirsiniz.

7 Nüshaya Kadar Form ve Hesap Cüzdanları Yazdırabilirsiniz
Bankacılık ve kamu yönetimi sektörlerindeki baskı işlemlerine hız ve çok yönlülük katıyor. Uzun ömürlü kullanım için
tasarlanmış bu ürün, çok miktarda hesap cüzdanı, vize, bilet ve diğer bu tür belgeleri kolaylıkla işlemektedir. Kompakt
ve çok yönlü bağlantı özelliklerinin yanı sıra esnekliği ile size özgü bilgisayar ve yer gereksinimlerinizle uyumludur.
Otomatik kağıt hizalama ve baskı kafası ayarı işinizi kolaylaştırır. Kolay bağlanabilirlik, BT desteği ESCP/P2, IBM ve
Olivetti PR2E’yi içerir. Yer tasarrufu sağlayan üst kağıt tepsisi ve arka kağıt kılavuzu seçenekler arasında yer alır.

Bilgisayar ve Çevre Birimleri
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HIZMET ve GÜVENCE
TECPRO İstanbul Merkez, Ankara, İzmir Bölge Müdürlükleri ve Türkiye’nin tüm illerinde
bulunan anlaşmalı servis istasyonları ile satışını yaptığı tüm ürünlere kurulum, eğitim ve
servis desteği verdiği gibi EPSON, ZEBRA, EIKI, TECVISION, BIXOLON, BENQ, PHILIPS,
PANASONIC, JVC, OPTOMA, TVS gibi markaların yetkili servis merkezi olarak çalışmakta
ayrıca bu ürünler için yedek parça satışı da gerçekleştirmektedir.

Onarım Grubu
Tecpro servis istasyonlarında her ürüne en hızlı müdahaleden sorumludur. Servis kabul formu
ile teslim alınan cihazların 24 saat içinde onarım maliyeti çıkarılır ve kullanıcıdan onay alınarak
çalışmaya başlanır. Garanti süresi içinde olan cihazlar bu uygulamanın dışında tutulduğu gibi,
bakım anlaşmalı cihazlar için de sadece değişen yedek parça bedelleri fatura edilir ve işçilik
ücreti alınmaz.

Dış Servis Grubu
Tecpro günümüzde zaman kaybına tahammülü olmayan müşterilerinin bu beklentilerini
karşılamak üzere dış servis grubu oluşturmuştur. Dış servis grubu, meydana gelen arızalara
yerinde müdahale ederek zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Bu hizmet kapsamında, servis
ücretiyle birlikte değişen yedek parça bedeli fatura edilir.
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TEKNIK DESTEK
HIZLI ILETISIM

Tecpro Çağrı Merkezi
Firmamızın satış sonrası servis hizmetlerine vermiş olduğu önemin bir göstergesi de Çağrı
Merkezi Yatırımı yapmış olmasıdır. 444 48 32 çağrı merkezi numaramızdan Tecpro’nun
satış sonrası hizmetini verdiği markalara ait soru, sorun ve servis hizmeti taleplerine cevap
verilebilmektedir.

Kurulum ve Montaj
Görüntü sistemleri, video projektörler, eğitim cihazları, grafik baskı sistemleri, plazma
ekranlar, ses sistemlerini evlerinize, iş yerlerinize, toplantı odalarınıza, uzman ekibimizle
zamanında, tam istediğiniz şekilde kurulum ve montaj yapmaktayız.

Teknik Servis Hizmetleri
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Markalarımızı Tanıyalım

Epson; farklı kategorideki yazıcıları, ev ve ofis için tasarlanan 3LCD projektörlerden elektronik ve kristal
cihazlara kadar görüntüleme ürünlerinde yenilikçi bir dünya lideridir. Yenilikçi ve yaratıcı kültürüyle Epson,
üstün kalite, işlevsellik, kompakt tasarım ve verimli enerji kullanımı ile tanınan ürünleriyle, kullanıcılarının
vizyonunu ve beklentilerini aşmaya odaklanmıştır. Japonya merkezli Seiko Epson Corporation tarafından
yönetilen Epson Grup dünya genelinde 75.000 çalışanı ve 100 şirketi ile çevreye ve bünyesinde
bulunduğu toplumlara yaptığı katkılarla çalışmalarını sürdürmektedir. Asya, Avrupa ve Amerika’da üç
ayrı organizasyonu bulunan Epson, Türkiye ofisini 2000 yılında açtı. Japonya merkezli Seiko Epson
Corporation liderliğinde yönetilen grubun Türkiye ofisinin de içinde bulunduğu Epson Avrupa bölgesi,
2.400 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Dünya’da teknoloji çözümlerinde lider olan ve kurumsal vizyonu Bringing Enjoyment ‘ N’ Quality to Life
- Hayata keyif ve kalite katmak olan BenQ bugün insanların günlük hayatında, kurumsal iş hayatında, sağlık
ve eğitim sektöründe yer almaktadır. “Because it matters” eşsiz felsefesi ile BenQ, daha iyi yaşam sağlamak,
verimliliği artırmak, sağlık çözümleri üretmek ve eğitimi kolaylaştırmak için tasarımda ve teknolojide insan
odaklı ürünler geliştirmektedir. BenQ kanıtlanmış uzman tecrübesiyle görüntü sistemleri, mobil çözümler,
network teknolojilerini kullanarak ürün, servis ve çeşitli çözümler sunmaktadır.

Optoma Amerika Silikon Vadi merkezli firma olup bir Coretronic Corporation yan kuruluşudur.Tayvan
menşeili olan Optoma markası kurulduğu günden bu yana projeksiyon sistemleri geliştirme ve pazarlama
üzerine odaklanmıştır. Optoma dünyanın önde gelen eğitim, kurumsal ve profesyonel DLP video projektör
üreticisi olup, Amerika kıtasının DLP projektörleri konusunda bir numaralı tedarikçisi konumundadır.

1953 yılında Japonya’nın Osaka kentinde kurulan Eiki firması ilk olarak 16mm’lik film projektörleri üretimi
ile başlamıştır. Sonrasında üretime ofis, eğitim kurumları ve büyük konferans salonları için geliştirdiği
2.600 - 16.000 lümen arası LCD ve DLP teknolojisine sahip projektörler ile devam etmektedir.

Elite Screens Firması dünya çapında dağıtım ağını desteklemek için Avrupa ve Asya’da bölge ofisleri
ile Kaliforniya merkezli projeksiyon perdesi üreticisidir. Firmanın ISO9000-2001 sertifikalı üretim
tesislerinde, hem iş hem de ev kullanıcıları için geliştirdiği farklı ebat ve özelliklerde yüksek kalitede perde
üretimi yapılmaktadır. Ürünleri arasında motorlu yada manuel perdeler ile akustik, şeffaf ve kavisli - sabit
çerçeveli perdeler yer almaktadır. Ayrıca almış olduğu ödüller ile ürün ve marka bağlılığını sağlayarak
ABD, Asya ve Avrupa projeksiyon perdesi satışlarını üst seviyeye taşımıştır.
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LifeSize markası Amerikan menşeili olup, yüksek çözünürlüklü video işbirliği konusunda öncü ve dünya
lideridir. Video konferansı evrenselleştirmek üzere tasarlanmış LifeSize ürünleri açık standart tabanlı
uç noktaları ve sanal video altyapısı çözümleri; mesafe tanımaksızın mükemmel bir etkileşim sağlayan
kurumsal düzeyde IT dostu teknolojiler sunar. Sürekli yenilenme taahhüdüyle LifeSize en yüksek kaliteli
video işbirliği deneyimini genişletmeye devam etmektedir.

ZEBRA Technologies Corporation iş verimliliğini arttırmak amacıyla kritik öneme sahip öğelerin
tanımlanması, takibi ve kullanımının yönetimi için geniş teknoloji çözümleri sunan ve Otomatik tanımlama
ürün grubunda dünya lideri öncü bir üreticidir. Zebra,ürünleri arasında geniş bir yelpaze içerisinde bulunan
Barkodlu otomasyon teknolojileri ve ürettiği son teknoloji yazılım ve donanım çözümleri ile her ihtiyaca
uygun etiket basma ve kodlama (RFID, MS) çözümlerinde öncülük etmektedir. Yaygın teknik destek,
kolay kullanım, güvenilirlik ve kusursuzluk konusunda en iyiyi hedefleyen Zebra, müşterilerinin doğru
ürünü, doğru yere, doğru zamanda kullanması yardımcı olmak amacı ile teknolojilerine ve hizmetlerine her
geçen gün yenisini katmaktadır. Dünyadaki Fortune 500 şirketlerinin % 90’ından fazlasına hizmet veren
nadir teknoloji üreticilerinden biridir.

BIXOLON 2002’de Güney Kore’de Samsung’un bünyesinde kurulmuş küresel baskı çözümler geliştiren
bir teknoloji firmasıdır. Bixolon, ilk aşamada Samsung bünyesine faaliyet gösterirken 2003 yılında
Samsung’dan ayrılarak Bixolon adıyla yeni formuna kavuşmuştur. Termal ve nokta vuruşlu fiş yazıcı, masa
üstü etiket yazıcı segmentlerinde dünyanın önde gelen markalarında biri haline gelen Bixolon ayrıca mobil
termal yazıcı, yazıcı mekanizması ve müşteri göstergesi ürün gruplarında da geniş bir ürün yelpazesi
sunabilmektedir.

SENOR 1990’dan beri faaliyet gösteren bir POS sistem üreticisidir. Konuk ağırlama, perakende
ve endüstriyel alanlardaki kritik ihtiyaçlar cevap verebilecek şekilde üretilen SENOR POS PC’leri
müşterilerini hem güvenilir, hem de dayanıklı POS terminal çözümleri sağlamaktadır. Her üründe
standart olarak sunulan IP43 ila IP65 arası değişen su ve toz geçirmezlik standartları ile mutfak, üretim
noktaları, ağır sanayi işletmeleri gibi zor ortamlarda kullanılmaya uygundur. Dünyanın 6 farklı noktasında
ofisleri bulunan SENOR, dünyanın lider POS sistem üreticilerinden biri olma yolunda emin adımlarla
ilerlemektedir.
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Markalarımız
Distribütörü Olduğumuz Markalar

Tüm Ürünler

Barkod ve Kart Yazıcılar

DLP Video Projektörler

Pos Yazıcılar, Barkod Yazıcılar ve
Müşteri Göstergeleri

DLP Video Projektörler

Pos Terminaller, PC Pos ve
Dokunmatik Monitör Ürünleri

Ev Sinema ve Simülasyon
Projektörleri

DLP, LCD Profesyonel Seri
Video Projektörler

Süblimasyon Transfer Kağıtları

Dokunmatik Akıllı Tahtalar

Video Projektör Perdeleri

Softrip Yazılımları

Askı Aparatları ve
Görüntüleme Perdeleri

Video Konferans Sistemleri

Yetkili Servis Olduğumuz Markalar
Tüm Ürünler

Notebook Toughbook, Toughpad,
Yazıcılar,Tarayıcılar, CCTV, Kamera
ve Yedek Parça Tedarikçisi

Monitör, Mon TV ve
Sunum Monitörü
DLP Video Projektörler
Monitör
Barkod ve Kart Yazıcılar
DLP Video Projektörler

Ev Sinema ve Simülasyon
Projektörleri
Pos Terminaller, PC Pos ve
Dokunmatik Monitör Ürünleri

Monitör
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Pos Yazıcılar, Barkod Yazıcılar ve
Müşteri Göstergeleri

DLP, LCD Profesyonel Seri
Video Projektörler

Monitör

ARTIK SUNUMA

HAZIRSINIZ
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