Kioskový systém značky DENIP/KIOSK je nejmodernějším řešením vyráběným v České republice.
Infokiosek IMAGE spojuje funkčnost s elegancí. Použitím komaxitovaných povrchů v kombinaci s broušenou
nerezovou ocelí vytváří v uživateli příjemný dojem a perfektně zapadne do jakéhokoliv prostředí.
Kiosek nabízí jedinečnou ergonomii a variabilní vybavení dotykovou obrazovkou MultiTouch pro ovládání gesty,
kvalitním hi-end audio ozvučením, RFID čtečkou bezkontaktních kareta dalšími periferiemi na přání.
OBLASTI VYUŽITÍ: interaktivní multimediální kioskový systém pro restaurace a hotelové recepce, autosalóny, expozize,
veletrhy a výstavy, muzea, a veškerá centra poskytování služeb - POS - point of service.
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Kvalitní displeje s vysokou mechanickou odolností
proti manuálnímu poškození

Hi-End audio vestavné reprosoustavy

technologie dotyku: SAW Surface Accoustic Waves

Kvalitní dynamické reprosoustavy pro odposlech
hudebního signálu a mluveného slova

vysoký jas a kontrastní poměr • dlouhá životnost
ochranné čiré sklo • Full HD

2 x 10 Watt RMS • 8 Ohm • 130 - 20000 Hz
Balanced frequency response

Windows Embedded 7 POSReady
Pokročilý operační systém s inteligentními funkcemi
pro nepřetržitý provoz, bezpečně a bez údržby.
Dlouhodobá dostupnost • nízké nároky na hardware

www.denipkiosk.cz/informacni-kiosky/IMAGE

email: produkty@denipkiosk.cz

telefon: +420-599 524 706

www.denipkiosk.cz

WE
DEFINE
POS

22"

doporučená vzdálenost pro
servisní přístup
při montáži napevno do podlahy

Vyvedení kabeláže - viditelné *
(pro volně stojící variantu)
LAN + 230VAC/50Hz
Přivedení kabeláže zespod *
(při montáži do podlahy)
Ethernet LAN (CAT.5(e), CAT.6)
230VAC/50Hz (CYSY 3x1.5)
rozteče otvorů pro kotvení do země
(montážní kotvy jsou součástí dodávky)

* standardně je kiosek dodáván s vyvedením kabeláže viditelně
v zadní části kiosku.
Ethernet LAN + 230VAC/50Hz flexo kabel s eurovidlicí

cca 65 Kg

kóty jsou uváděny v [mm]

DOTYKOVÝ DISPLAY
brilantní technologie ELO Touchscreen Solutions
22“ TFT LCD / 1920x1080 / 16:9 Full HD / CCFL podsvit
pozorovací úhly: 170° / 160°
jas: 225 nits
kontrastní poměr: 1000:1
dotykový senzor: SAW - Surface Accoustic Waves
(emitace povrchových akustických vln)

POČÍTAČ
AMD Fusion APU dual-core 1.66 GHz
4 GB DDR3
ATI Radeon 6380
HDD / SSD
konektivita / síťové připojení RJ45
OPERAČNÍ SYSTÉM
Microsoft Windows 7 POSReady

v nabídce ve verzích:

OPERAČNÍ PODMÍNKY
provozní teplota: +5°C - +35°C
napájení: 230VAC / 50Hz

Single Touch
ovládání gesty a dotykem jednoho prstu
Multi Touch
ovládání dotykem a gesty dvou prstů (dual-touch)
zoom • rotace • scroll • slide

VOLITELNÉ
obrazovka s širokými pozorovacími úhly 178°/178°
dotykové technologie Single Touch / Multi Touch
2x10W RMS Hi-End audio
Wi-Fi / PowerLAN *
GPRS/EDGE/UMTS (3G Modem)
RFID čtečka bezkontaktních karet
* v případě špatné dostupnosti LAN / Wi-Fi umožňuje
kiosek připojení do internetu / intranetu po rozvodech
elektrické sítě 230V pomocí technologie PowerLAN.
volitelné barevné provedení dle vzorníku RAL
branding kiosku (řezaná grafika / sítotisk)

Odběr elektrické energie cca 75 W

Změny v konfiguraci oproti standardu jsou možné.
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