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FICHA TÉCNICA



Made in Portugal

Os quiosques e mupis digitais da PARTTEAM & OEMKIOSKS
são desenvolvidos e produzidos integralmente em Portugal.

O sucesso da nossa empresa no mercado internacional comprova que
desenvolvemos e produzimos produtos de excelência e que devemos portanto

estar confiantes no futuro e orgulhosos de Portugal.

Produto / Design Patenteado



ADEYO

As dimensões e especificações são indicadas em representação gráfica e podem não corresponder à realidade do equipamento. As dimensões apresentadas são aproximadas e representam o equipamento para uma
determinada dimensão de display. A dimensão final poderá variar conforme o modelo de display e outros componentes utilizados. O cliente deverá solicitar o desenho técnico para obter as medidas finais correctas.

O modelo ADEYO foi projectado para uso interno ou
externo (com sistemas de resfriamento e protecção
adicionais).

Este quiosque é projectado especialmente para fins de
publicidade multimédia e suporta displays grandes (32
'' a 103 ''). Os dois lados do quiosque são projectados
para ter uma grande versatilidade.

PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO
INOVADORA
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GRANDES CIDADES
GRANDES PUBLICIDADES



Nitidez e Brilho
Incríveis
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O ADEYO foi desenvolvido para
oferecer protecção contra poeiras
e ambientes de alta temperatura.
Está disponível com um sistema
de ar condicionado sob medida
que oferece confiáveis condições
de trabalho.

O ADEYO está equipado com um
painel de exibição de alto brilho
para instalações externas e com
vidro de segurança temperado
com filtros ou revestimento AR e
UV (opcional) que garante
protecção ideal contra raios
solares e aumenta o MTBF do
painel.

O exclusivo sistema de ar
condicionado sob medida
(combinação de ventilação e ar
condicionado) garante a
funcionalidade ideal no "modo
Sol" até + 55 ° C (fora).
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Display Lateral
O ADEYO pode ser personalizado
em termos de design e
funcionalidades, como a
integração de um ecrã lateral
interactivo adicional.

Com essa configuração, existem
inúmeras possibilidades, como
fornecer interactividade e
publicidade simultaneamente.

O ADEYO pode ser configurado
com 2 ecrãs grandes (em cada
face) para publicidade e pequenos
ecrãs interactivos de dupla face,
permitindo criar um dispositivo
multimédia impressionante.
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DuploEcrã
O ADEYO foi desenvolvido especialmente
para permitir a apresentação de
publicidade dinâmica, comumente
chamada de sinalização digital.

O ADEYO também foi desenvolvido para
que possa ter várias configurações, sendo
o mais versátil possível. Uma
configuração possível é usar dois
monitores, um de cada lado, criando um
poderoso equipamento de publicidade
com a possibilidade de integrar também o
equipamento de interactividade em
qualquer um dos rostos.

Os nossos engenheiros e designers
criaram uma solução que, além da
tecnologia inovadora, representasse uma
marca distinta em relação ao design,
usabilidade e ergonomia, capaz de manter
a identidade do produto,
independentemente da configuração ou
dos componentes utilizados.
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Duplo Ecrã
Lateral V1
Duplo ecrã interactivo
com integração lateral.

Duplo ecrã interactivo.

Duplo Ecrã Duplo Ecrã
Lateral V2
Duplo ecrã interactivo
com integração lateral.



Os nossos quiosques são extremamente avançados tecnologicamente, principalmente porque integram
uma unidade inteligente de controlo (ECU), desenvolvida em exclusivo para os nossos quiosques e que
possibilita o controlo remoto e gestão através de um web browser, permitindo que o sistema e
componentes eletrónicos estejam sempre operacionais.

Em caso de emergência, procedimentos de proteção, como desligar display, desligar computador,
arranque de ar condicionado, desligar todo o sistema, são automaticamente realizados, com notificações
(e-mail ou sms) para garantir que o sistema é o mais confiável e seguro possível.

The Brain
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Com o sistema The Brain, é possível receber
informações de status dos dispositivos por SMS
ou pelo portal da web The Brain.

Isso permite que utilizadores autorizados (por
exemplo, equipe técnica) recebam alertas por
telefone ou smartphone e também operem nos
dispositivos instalados no ADEYO por SMS.
Como exemplo, um simples SMS com o texto
"Display Off" desativará a exibição de um
quiosque específico.

Controlado
por SMS
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Web Portal Aplication
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Uma das características mais inovadoras da
ADEYO é, sem dúvida, o avançado sistema de
controle remoto THE BRAIN. Este sistema é
totalmente desenvolvido pela divisão PARTTEAM
DREAMLAB e é composto por um conjunto de
hardware e software. O hardware é uma ECU
(unidade de controle eletrônico) sob medida,
instalada em cada ADEYO e que assegura que
sistemas e componentes eletrônicos estejam
sempre operacionais.

Essa ECU, além de possuir “inteligência” por meio
de algoritmos e funções pré-programadas que
permitem tomar decisões de forma autônoma, é
conectada através da rede a um portal da Web
que aprimora ainda mais as capacidades deste
dispositivo.

O portal da web THE BRAIN é uma ferramenta
fantástica para gerenciar e monitorizar, que
permite não apenas executar funções de
monitoramento e recepção do vtstatus de de
todos os componentes instalados em cada
ADEYO, como também executar ações em todos
os equipamentos conectados à ECU em cada
quiosque .

O portal da web BRAIN possui um conjunto de
ferramentas de visualização gráfica e gráficos de
pizza que permitem uma maneira rápida e
intuitiva de perceber o status do estado de cada
componente em um quiosque específico ou em
um grupo de quiosques
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CARACTERÍSTICAS
GERAIS

Tipo

• Interior / Exterior

Materiais

• Aço lacado

• Inox

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

0

200 cm
6.56 ft

163 cm
6.56 ft

100 cm
3.28 ft

SC
AL
E

Opções

• WI-FI

• Webcam

• Ecrã Interactivo

• Bluetooth

• Colunas

• Ecrã MultiTouch

• Vidros de Protecvção

COMPARAÇÃO DE ESPAÇO
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DESENHO TÉCNICO
22

0
cm

86 cm18 cm

(Medidas aproximadas e variáveis mediante personalização do quiosque)



ADEYO

As dimensões e especificações são indicadas em representação gráfica e podem não corresponder à realidade do equipamento. As dimensões apresentadas são aproximadas e representam o equipamento para uma
determinada dimensão de display. A dimensão final poderá variar conforme o modelo de display e outros componentes utilizados. O cliente deverá solicitar o desenho técnico para obter as medidas finais correctas.

OPTIONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A.220 L96 P18 cm
(Aprox. Com ecrã de 46”)

Chapa de
1,5mm / 2,5mm

Ecrã:
32” to 95”

Colunas de som
Integradas

175 Kg.
(aprox.)

Aço Inox AISI304/316,
Aço Lacado

Ecrã: 32” to 96” Disponível em qualquer cor RAL

Total personalização

Wireless - WLAN

Computador: Atom, Dual Core, Core i3, i5 ou i7

Touch screen (SAW, Infrared, ProCap)

Sistemas Operativos Actualizados: Windows, Linux, Mac *
* depende do tipo de tecnologia utilizada



Contacte-nos

+351 304 501 711
+351 252 378 589

comercial@partteam.pt www.partteam.pt

Nós temos as respostas para

as suas dúvidas

Veja as especificações e obtenha todas as

informações sobre os nossos produtos.

R. Nova de Nespereira, Pavilhão 10, 4470-287

Lagoa - Vila Nova de Famalicão - Portugal

PARTTEAM & OEMKIOSKS
(M.S.N.F. Soluções Informáticas)

Veja online

Todos os textos, fotos, ilustrações e outros elementos contidos nesta apresentação estão protegidos pela lei, ao abrigo do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, sendo expressamente interdita a sua cópia,
reprodução e difusão, bem como a sua utilização comercial, sem autorização expressa da PARTTEAM & OEMKIOSKS, quaisquer que sejam os meios para tal utilizados, com excepção do direito de citação defenido na lei.


