Quiosques Kubik

Quiosques Multimédia Partteam | Touch... the sky

Bem-vindo à PARTTEAM

Especificações

Touch...The Sky

Versão: 27_01_2011

In
ov
M
em u aç
n
De dia ão
si l
gn

Kubik
Uma peça tecnológica de decoração

Características técnicas
Modelo Kubik
Medidas: A1000 x L280 x P280mm.
Peso: aprox. 10 Kg.

O modelo Kubik foi desenvolvido para instituições de atendimento ao público
ou empresas privadas onde de alguma forma seja necessária uma gestão
de atendimento/filas espera. É um quiosque exclusivamente para uso em
interiores.

O papel informativo com indicações das funções/serviços a que se destina,
é de fácil acesso e colocação e pode ser facilmente modificado.
No modelo touchscreen é possível configurar o ecrã para quando estiver
no modo de espera (sem que nenhum utilizador toque no ecrã) apareça
publicidade sob a forma de imagem ou video da empresa/instituição onde
está instalado.
Este modelo pode ser fabricado em MDF lacado, Aço Lacado ou Aço inox
AISI 304 com acabamento esmerilado.
O Kubik na sua versão touchscreen pode ser equipado com um computador
Intel Atom CPU N450, Processador 1.66gh, disco duro de 150gb, 1 Gb de
memória Ram, placa de rede 10/100, Wi-Fi e Windows 7 Home Premium.

Kubik Touch
Kubik

O Kubik pode ter qualquer cor RAL à escolha
e os cubos podem ser colocados em várias
posições facilmente reguláveis pelo utilizador.

Kubik

Uma peça tecnológica de decoração

Através de botões de chamada ou do ecrã touchscreen de 8.4’’ (outras
medidas disponíveis) o utilizador pode consultar quais os serviços disponíveis
e tirar o seu ticket.

Kubik
Diferentes configurações do quiosque

Kubik

Diferentes configurações do quiosque

Kubik
Comparação espacial e características gerais

1,70m

5.57 ft
Tipo

1,35cm

4.42 ft

Materiais
MDF

2.69 ft

Aço Lacado
Aço Inox

Opções
Impressora Recibos
Leitor de Cartões
Scanner Código Barras
Leitor de Chip

Kubik

0,84cm

Comparação espacial e características gerais

Interior

Kubik
Comparação espacial e características gerais

1,70m

5.57 ft
Tipo

1,35cm

4.42 ft

Materiais
MDF

3.28ft

Aço Lacado
Aço Inox

Opções
Impressora Recibos
Leitor de Cartões
Scanner Código Barras
Leitor de Chip
Touchscreen 10’’ (outras
dimensões de ecrã possíveis)

Kubik

100cm

Comparação espacial e características gerais

Interior

Kubik
Dimensões do quiosque

400mm
400mm
280mm

400mm

280mm

400mm

1200mm

400mm

840mm

140mm

Estas são algumas das configurações. Outras configurações são igualmente possíveis com os cubos
As medidas utilizadas podem sofrer pequenas alterações mediante os componentes utilizados

1000mm

Kubik

280mm

Dimensões do quiosque

400mm

Kubik
Características Técnicas

Dimensões:
• A840xL280xP280 (modelo Rubik)
• A1000xL280xP280 (modelo Rubik Touch)
Peso:
• 10 kg

Kubik

Computador
• Intel Atom CPU N450, Processador 1.66 GHZ
• Memoria 1GB
• 150Gb Disco

Características Técnicas

Configuração:
• Uma peça tecnológica de decoração
• MDF
• Aço Inox AISI304
• Impressora de tickets
• Integração com software de gestão de atendimento/filas
espera
• Ecrã 8,4’’ Touchscreen (modelo Rubik Touch também
disponível com outras medidas de ecrã)

Este documento é fornecido unicamente para efeitos informativos. A informação apresentada está sujeita a alteração sem aviso prévio, dada a evolução constante do conteúdo.
O GRUPO PARTTEAM não se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissão neste documento, baseada na informação que contém, como resultado da sua publicação.
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