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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
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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.

Plataforma de
comunicação inovadora
Os pontos multimédia MEDIAX foram desenhados
especificamente para uso em interiores ou exteriores (com
alguma protecção), para apresentação de vídeos ou
apresentações multimédia, nomeadamente em museus,
centros comerciais, centros de espectáculos, exposições,
estádios de futebol, câmaras municipais, entre outros.

Trata-se de uma avançada e sofisticada plataforma de
comunicação de conteúdos multimédia de forma a ir ao
encontro das mais diversas áreas da comunicação como a
publicidade, informação institucional, entretenimento, etc.

É a solução ideal para divulgação de anúncios publicitários,
notícias, informação dirigida, vídeo clips e outros conteúdos
multimédia, que utiliza dispositivos digitais em espaços de
elevada exposição pública.



Design moderno
O MEDIAX pode ser equipado com displays de diversas
dimensões e com vários tipos de tecnologia touch ou
multitouch. É um equipamento extramente versátil e as suas
linhas arredondadas conferem-lhe um aspecto similar a um
tablet "gigante" que pode ser usado em diferentes projectos.



MediaX
Versão com fixação superior



Soluções personalizadas
Desenvolvemos constantemente projetos que vão
ao encontro das necessidades dos nossos clientes.

O MEDIAX pode ser produzido em Aço Inox, MDF
ou Aço lacado. Podem ser adicionados acessórios
ao quiosque como impressoras, auscultadores,
scanners, leitor de cartões, entre outros.
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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.



Pormenores pensados
ao detalhe!
As linhas simples e arredondadas (na versão Round) dão-lhe
uma elegância sem precedentes no sector dos quiosques
multimédia de parede.

A estrutura metálica também foi projectada para ser tão
estreita quanto possível, de modo a que o que importa fosse
destacado, o display.

MEDIAX - DATASHEET



MediaX
Tecnologia interactiva



O MEDIAX além de uma excelente plataforma de divulgação
de conteúdos multimédia pode ser utilizado como ponto de
informação e sinalética digital, que com a componente
interactiva ganha uma nova forma de utilização, como por
exemplo o acesso selectivo a conteúdos multimédia ou uma
orientação mais lúdica e criativa.

Projecção e interactividade
com qualidade!
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As linhas simples e arredondadas (na versão Round)
dão-lhe uma elegância sem precedentes no sector dos
quiosques multimédia de parede.

A estrutura metálica também foi projectada para ser tão
estreita quanto possível, de modo a que o que importa
fosse destacado, o display.

MediaX
Versão vertical para exterior



Divulgação de
conteúdos multimédia
A PARTTEAM & OEMKIOSKS produz paineis anti-vandálicos
que podem incluir displays e paineis LED para a divulgação
de conteúdos multimédia.

A sua estrutura metálica fina e elegante proporciona um
aspecto moderno e sofisticado a qualquer meio envolvente.
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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.

Tecnologia interactiva
O MEDIAX foi desenvolvido para permitir a integração de
qualquer tipo de ecrã táctil, criando um dispositivo interativo
para interior.

A PARTTEAM & OEMKIOSKS tem uma experiência única no
campo de tecnologias interativas, que permite que elas
sejam integradas no MEDIAX de forma eficaz e profissional.

Em quiosques de exterior, a tecnologia Procap pode ser
integrada no MEDIAX, permitindo que o toque a seja
realizado na superfície do vidro, dando o MEDIAX segurança
extrema contra vandalismo.

Este quiosque interativo está disponível com displays de 17''
a 95”, de toque único a 40 toques independentes, e com
possibilidade de interacção com dedo, mão, luvas e ponteiro.



MEDIAX
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.

(Outras opções disponíveis mediante solicitação)

Características gerais

Tipo

Materiais

Opcional

• Interior
• Exterior

• Aço lacado
• Inox
• MDF

• Wi-fi
• Software Ykiosk
• Bluetooth
• Ecrã interactivo
• Protecção de vidro
• Sistema de som

600 mm

150 mm

32’’

900 mm



A.600 L.900 P.150 mm
(aprox.)

Chapa de
1,5mm / 2mm

Display de 32’’

Disponível em qualquer cor RAL

45 Kg.
(aprox.)

Inox AISI304/316,
Aço lacado, MDF (cores RAL)

Displays de 17” até 95” Sistema de som integrado

Costumização total

Wireless - WLAN

Webcam

Processadores de última geração

Touch screen (SAW, Infrared, ProCap)

Sistemas operativos: Windows, Linux, Mac *
* depende do tipo de tecnologia usada

OPCIONAL
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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.


