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DINK

Industrialize your Dreams!



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



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.

DINK - DATASHEET

Design moderno,
actual e acessível!
A utilização dos quiosques multimédia é cada vez mais
comum na apresentação ao público de todo o tipo de
produtos.

As linhas sóbrias mas simultaneamente modernas deste
equipamento, aliadas à tecnologia interactiva conferem
aos quiosques uma capacidade invulgar para prestar
informações de forma autónoma a possíveis clientes do
produto que está ser apresentado.



DINK - DATASHEET

Quiosque interactivo
Design moderno na projecção de contúdos multimédia.

O quiosque DINK pode ser utilizado com displays de tecnologia
SAW, Infravermelhos ou mesmo ProCap com possibilidade de
display interactivo e teclado antivandálico.



Gestão de atendimento
de filas de espera
Este modelo de quiosque associado ao software de
gestão de atendimento e filas de espera , permite
optimizar o tempo de espera dos clientes, e acima de
tudo efectuar a organização e gestão da chamada de
utentes de uma forma eficaz, rápida e simples.

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.
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Detalhes perfeitos.
Simples e funcional.



É possível personalizar e aplicar no quiosque a imagem
corporativa da sua empresa ou uma eventual campanha
promocional em vinil ou outros materiais, assim como
adicionar componentes.

Personalização à
medida!

DINK - DATASHEET



Vendedor virtual
O modelo DINK aqui na versão com teclado prima
pelas suas linhas sóbrias mas simultaneamente
modernas.

Este é um excelente modelo largamente usado para
servir de ponto de informação interactivo.

A versatilidade deste modelo é também um dos seus
trunfos uma vez que facilmente lhe são adicionados
componentes como impressora, teclados, entre
outros.



Solução eficaz
com duplo display
É possível alterar o DINK em termos de design,
colocando um display adicional.

Com esta configuração, inúmeras possibilidades se
“abrem” como por exemplo dotar Dink de
interactividade e simultaneamente advertising em
cada um dos displays.

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.
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Brinde os seus clientes
com mais autonomia!



Quiosque versátil
e modular
Este quiosque é um exemplo de quiosque self-service de
atendimento e pagamento, com integração de sistemas
de pagamento como moedeiros, leitores de cartões.

Podem também ser utilizados para comprar refeições
em regime de self-service para restaurantes, sistemas
de bilhética, hotéis, ginásios, etc.

O DINK check-in kiosk oferece uma infinidade de opções
adicionais que tem como objectivo melhorar os serviços
e processos no sector hoteleiro.

Fazer o check-in e check-out do hotel sem a necessidade
de intervenção humana, consultar percursos turísticos e
efectuar reservas, nunca foi tão fácil.

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.
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DINK
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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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.
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(Outras opções disponíveis mediante consulta)

Características gerais

Tipo

Materiais

Opções

• Interior
• Exterior

• Aço lacado
• Inox
• MDF

• Webcam
• Software Ykiosk
• Teclado antivandálico
• Impressora
• Leitor de cartões
• Moedeiro / leitor de notas

17’’

500 mm

1200 mm

355 mm



A.1200 L.500 C.355 mm
(aprox.)

Chapa de
1,5mm / 2mm

Display de 17’’

Disponível em
qualquer cor RAL

45 Kg.
(aprox.)

Aço Inox AISI304/316,
Aço Lacado, MDF (Cores RAL)

Displays de 15” a 32” Teclado antivandálico

Total personalização

Wireless - WLAN

Leitor de cartões

Processadores de última geração

Touch screen (SAW, Infrared, ProCap)

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

OPCIONAL
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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.
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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.


