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Oferă-ți o implementare de success a sistemului
de etichete inteligente de la
Plin Tech este partenerul strategic în măsura să ofere soluții avansate Auto/ID, Mobile, Wireless, Voice, RFID și
sisteme de plăți electronice, companiilor din România și Europa de Est, și a fost creată pentru a răspunde
numeroaselor provocări ale companiilor din regiune în optimizarea proceselor operaționale de la producție,
logistica, până la distribuție.

Compania este parte a grupului KFI, fondat în 1991 la Milano, leader în implementarea soluțiilor integrate pentru
trasabilitatea și urmărirea tuturor fazelor supply chain.
Misiunea noastră este aceea de a conduce clienții noștri către succes, cu un aport de competențe, tehnologie
inovativă și servicii în măsură să îmbunătățească eﬁciența, calitatea și productivitatea operațiunilor legate de
urmărirea produselor, bunurilor și personalului.
Pentru a concretiza această abordare am creat o echipă specializată în realizarea proiectelor inovative,
personalizate în funcție de cerințele clientului. O structură care colaborează cu cei mai importanți producători
de tehnologie din lume și are experiență și autonomie pentru a putea indica și realiza cele mai bune soluții.
Plin Tech – Soluții smart pentru optimizarea proceselor logistice!
+40 749 136 746

oﬃce@plintech.ro

www.plintech.ro

Newton 7-Color
Being colorful is always striking. For a
wide-range color option of electronic
shelf label, there is Newton 7-Color.
This Newton variety brings together
Newton’s unparalleled power and speed
with the newest e-paper technology
that utilizes red, yellow, blue, green,
magenta, orange, black, and white
colors in a single display.
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Technical Specifications
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Dimension (mm)
TBD

Battery
CR2450 × 4ea

ESL operating frequency
2.4 GHz

Active display area (mm)
115.31 × 99.82

Encryption
128-Bit AES

Wireless firmware update
Yes

Resolution (pixel)
600 x 448

Compliance
CE, RoHS, FCC

Pixel density
132 dpi

NFC
FeliCa NFC Forum Type 3

Bezel color
White or Black, Customizable Color
(Optional)

Waterproof
IP67

Viewing angle
Nearly 180˚

Button
2 Buttons
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SOLUM AMERICA INC.
65 Challenger Rd, Ridgefield Park, New Jersey 07660, USA
John Revie
Senior Vice President of Sales
+1 (201) 407 4640
johnrevie@solu-m.com

SOLUM GROUP HEADQUARTER
357 Guseong-ro, Yongin-si, Gyeonggi-do 16914, South Korea
Kevin Jeong
Sales & Marketing Group Leader
+82 010 5298 5852
jeongfanei@solu-m.com

SOLUM EUROPE GMBH
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Hessen 65824, Germany
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Vice President of Sales
+49 (0) 162 296 3186
stefan.voelkel@solu-m.com

Hyojin Lee
Director Sales EMEA & Industrial
+49 (0) 170 9166857
hj4569.lee@solu-m.com

SOLUM TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
10th Floor, WeWork RMZ Latitude Commercial, Bellary Road,
Hebbal, Bangalore, Karnataka, India
Kevin Jeong
jeongfanei@solu-m.com
Ashok Soni
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