
NU OOK VOOR INDUSTRIËLE APPLICATIES: WIDE-SCREEN/FULL HD PC 

 

Amsterdam, 5 oktober – Nexcom lanceert een nieuwe Panel PC, de IPPC2140P, die voldoet aan 

de vraag naar wide-screen/full HD industriële applicaties. De 21,5” fanless Panel PC wordt “turn-

key” en 100% fitted geleverd.  

De fanless PC is uitgerust met een 10-point P-CAP touchscreen, het scherm dat ondersteuning biedt voor 

een full HD 1920x1080 resolutie. Standaard is de IPPC2140P uitgerust met een Intel® Celeron® quad core 

processor J1900, tot en met 2.42GHz, en een 2M L2 Cache processor. Ook is de Panel PC voorzien van zeer 

uitgebreide specificaties & interfaces zoals ethernet (2x LAN), Display port, Audio, USB 2.0 en 3.0, en Com 

RS232/422/485 met 2,5kV isolatie.  

De metalen behuizing in combinatie met robuuste aluminium strakke “flush” design voldoet tevens aan IP66 

standaard en is daardoor ideaal voor tal van toepassingen binnen de industriële sector. De Panel PC kan 

naar wens uitgebreid worden met veldbus-poorten, geïntegreerde PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat of 

DeviceNet interface. De productspecialisten van Koning & Hartman kunnen voor u de systeemconfiguratie op 

maat samen stellen.  

----Einde Persbericht----- 

Koning & Hartman 

Met ruim 700 medewerkers is Koning & Hartman een uniek technologiebedrijf voor de telecom, industrie en 

infrastructuur. We zijn actief in openbaar vervoer, water, energie, overheid, maakindustrie (OEM), 

voedingsmiddelenindustrie, farmacie, openbare orde & veiligheid en financiële dienstverlening. We 

adviseren, ontwerpen, leveren, implementeren, onderhouden en beheren. Koning & Hartman werkt samen 

met vooraanstaande partners zoals Mitsubishi, Microsoft, Panasonic, Intel, Huawei, Kenwood, Alcatel-Lucent, 

Motorola, Nexcom, Mean Well en IPC, en levert technische oplossingen aan meer dan 3500 klanten in de 

BENELUX. Sinds 2012 is Koning & Hartman uitgeroepen tot Top Employer. Nederland Tevens heeft het 

bedrijf voor haar MVO activiteiten een FIRA Goud certificering behaald. Het hoofdkantoor is gevestigd in 

Amsterdam, de overige kantoren in Delft, Veenendaal, Geldermalsen en Vilvoorde (België). 
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Voor meer informatie over Koning & Hartman kunt u contact opnemen met Rowena Ladeur, Marketing 

Communicatie Manager, Telefoon +31 (0) 20 - 587 68 06.  


