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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



OMUSEUM foi desenvolvido para a apresentação de
informações multimédia e para servir como sistema
interactivo, na pesquisa de informações, por parte dos
utilizadores.

Este quiosque é um suporte que permite às entidades /
empresas, um contacto interactivo com o seu público-
alvo, através de imagens, vídeos, inquéritos, entre
outros.

MINIMALISTA
E ELEGANTE



MUSEUM

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.

PEQUENO E EFICAZ

Este é um excelente modelo usado para servir de ponto
de informação interactivo em museus, bibliotecas,
galerias, shoppings, entre outros.

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

VERSÁTIL
E ORGANIZADO
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PEQUENO E EFICAZ

DETALHES QUE
FAZEM DIFERENÇA

Para garantir a máxima qualidade e precisão dos nossos
equipamentos, todos os componentes e produtos são
sujeitos a testes de qualidade realizados nas nossas
instalações, pela nossa equipa técnica antes de entregar
ao cliente. Orgulhamo-nos de produzir equipamentos em
que a maioria dos acabamentos são feitos à mão, uma
precisão sem precedentes.

O MUSEUM oferece uma infinidade de opções adicionais
que têm como objectivo melhorar os serviços e processos
em diversos sectores. Este modelo mantém todas as
funcionalidades de interactividade num ponto de
informação.
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ALTA
DEFINIÇÃO
OMUSEUM destaca-se pela rigorosa
selecção de materiais e equipamentos
multimédia. Acabamentos perfeitos onde
nada foi deixado ao acaso.

PEQUENO E EFICAZ



MUSEUM

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
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DESIGN
& INOVAÇÃO
Desenvolvemos constantemente projectos que vão ao
encontro das necessidades dos nossos clientes. Podem
ser adicionados acessórios ao quiosque, assim como a
imagem corporativa da sua empresa ou uma eventual
campanha promocional em vinil ou outros materiais.

PEQUENO E EFICAZ



Precisão Resposta Toques

até

MUSEUM

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.

MULTI TOQUE
Tecnologias mais amplas de toque podem ser usadas,
cada uma optimizada para diferentes características
operacionais e ambientes para atender às necessidades
das aplicações de clientes, como SAW (Surface Acoustic
Wave), Capacitivo, Infravermelho, Óptico, Capacitiva
Projectada (Procap), etc..

O MUSEUM está disponível com toque único a 40 toques
independentes e com a possibilidade de interacção com
dedo, mão, luvas e ponteiro.

PEQUENO E EFICAZ



MUSEUM
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
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
GERAIS

Tipo

• Interior e Exterior

Materiais

• Aço lacado

• Inox

(Outras opções disponíveis mediante consulta)

0

200 cm
6.56 ft

100 cm
3.28 ft

SC
AL

E

Opções
• WI-FI

• Webcam

• Ecrã Interactivo

• Bluetooth

• Colunas

• Dipslay MultiTouch

• Vidros de Protecção
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(Medidas aproximadas e variáveis mediante personalização do quiosque)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

90mm

500mm

1200mm

90mm

17à

350mm

850mm
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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
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A.1200 L.500 P.90 mm
(aprox.)

Chapa de
1,5mm / 2,5mm

Displays de 17” até 32” Disponível em qualquer cor RAL

Total personalização

Wireless - WLAN

Impressora de tickets

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

OPCIONAL

Display de
12” ate 48”

Colunas de som
integradas

38 Kg.
(aprox.)

Aço Inox AISI304/316,
Aço Lacado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



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.


