Master
informační kiosek
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky n RON PORTÁL
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Docházka Mini n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky

Za hlavní přednosti kiosku považujeme velmi odolnou
nosnou konstrukci, minimalistický design a jednoduchost,
která se skvěle hodí do jakéhokoli prostředí. Ergonomie
kiosku respektuje především uživatele a jeho potřebu
pohodlného ovládání. Kvalitní materiály a spolehlivá
elektronika kiosku garantuje bezpečný, nepřetržitý provoz.
Tento produkt je výsledkem optimálního spojení ceny a
kvality.
Velkoformátový dotykový displej multimediálního panelu
MASTER je ideálním médiem pro in store komunikaci.
Velkou zobrazovací plochu displeje lze využít jako
multifunkční informační kiosek (navigační systém
obchodního centra, business centra, důležité informace,
databáze, aktuality...) nebo jako nosič digitální reklamy.

Popis zařízení
Vlastnosti základního provedení
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++
++
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interiérové provedení
Antivandal / robustní ocelová konstrukce
42“ TFT LCD (CCFL podsvit)
Full HD 1080 x 1920 px (16:9 vertikálně)
dotyková technologie: Surface Accoustic Waves -SAW- (Akustická)
AMD Fusion 2x 1.66 GHz • 4 GB RAM
GPU ATI Radeon HD-6320
HDD
1x LAN / 1x USB 2.0 (3.0GB/s)
Windows Embedded POSReady 7

NapÁJENÍ
++ 230V AC / 50Hz
++ odběr elektrické energie cca 270 W
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SOFTWARE
++ Vzdálená správa
++ Zabezpečený prohlížeč SiteKiosk 8

Volitelné
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++
++
++
++
++
++

dotyková technologie Single Touch / Multi Touch
Hi-End audio 2 x 10 watt RMS
WLAN (Wi-Fi) / PowerLAN
EDGE / GPRS / UMTS (3G) modem
RFID čtečka bezkontaktních karet
výběr barvy dle vzorníku RAL
Branding kiosku: logo / celoplošný polep / řezaná grafika / sítotisk

ROZměry a hmotnost
++ šířka x výška x hloubka: 714 x 1972 x 180 mm , 714 x 360 mm stabilizační plech
++ hmotnost: cca 65 kg
++ provozní teploty: +5°C ~ +35°C

OBLAsti využití
++
++
++
++
++
++
++
++

Virtuální recepce / registrace návštěvníků
Navigace v budově, v areálu
Muzeum, Reprezentativní prostory
Autosalóny a předvádění produktů
Restaurace
Výstavy a veletrhy
Samoobslužný kiosek pro objednávání zboží
In-Store komunikace / digitální reklama
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rozměry
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