
DATASHEET

FICHA TÉCNICA

REALITY

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.

REALITY - DATASHEET

Menu Board digital
Transforme a comunicação do seu espaço! Com este mupi digital torne
a comunicação mais dinâmica, moderna e interactiva. Estes displays
tornam as imagens dos pratos e menus do seu estabelecimento num
cenário interessante e muito atractivo para o cliente.



REALITY - DATASHEET

Aposte
na modernidade
O REALITY é um Menu Board digital atraente e
interessante. Ao contrário do modelo tradicional em
papel, o REALITY permite a inserção de animações,
vídeos e criação de produtos de destaque.

Ao investir num Menu Board digital está a atrair
mais clientes e novos olhares.



Marketing eficiente
O REALITY permite alterar preços, criar ofertas e divulgar
produtos numa questão de minutos!

O Menu Board digital facilita a gestão do stock do seu
estabelecimento, que é uma das chaves para o sucesso,
pois com o REALITY a actualização de produtos e preços
é feita de forma fácil e rápida.

Promova o “prato do dia”, o “ingrediente da hora”, o menu
do almoço, do jantar e muitas outras ideias que irão
resultar em mais clientes e mais vendas. O REALITY
permite ainda uma gestão centralizada, o que facilita
actualizações de informação apenas com alguns cliques.
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A espera é um aliado da publicidade e do DOOH (Digital
Out-Of-Home). Este é um dos beneficios da publicidade
digital que capta a atenção do público de forma furtiva,
fazendo com que estes se sintam interessados pelo
que estão a assistir.

Este tipo de interacção leva a que as pessoas comprem
ou usem um produto ou serviço, procurem mais
informações, visitem uma loja ou website e
recomendem o produto ou serviço a conhecidos.

Esta é uma forma muito eficaz de comunicar uma
mensagem direccionada ao interesse do público.
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Experiência melhorada



Não passa despercebido!
Ideal para estabelecimentos de restauração.



Vantagens do REALITY
O REALITY permite-lhe alterar o seu design, editar e gerir todas
as informações de forma rápida, fácil e centralizada.

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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Zonas de edição
ilimitadas

Agendamento de
conteúdos

Gestão centralizada

Menu digital
personalizável

Feito à medida

Actualizações rápidas



O REALITY pode usar ecrãs de alto brilho para produzir uma
imagem legível mesmo à luz do sol, que pode ser facilmente
vista em aplicações exteriores ou em ambientes interiores.

Diferentes condições de iluminação exteriores requerem
diferentes níveis de brilho. Um sensor de luz interno (opcional)
mede a luz ambiente na área e ajusta automaticamente o
brilho do ecrã.

Cores incríveis,
contraste infinito!

Sensor de luz / brilho
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Os anúncios precisam de ser interessantes, e o que é
interessante quase nunca permanece estático por muito
tempo.

Esta solução permite, captar a atenção do seu público-alvo
com imagens envolventes, destacar um produto em
promoção e possibilidade de o consumidor consultar
informações mais detalhadas sobre esse produto, incentivar à
interação e uso do QR Code através de códigos promocionais
e fidelização, possibilidade de visualização de vídeos
promocionais, entre outros...

Atrair, informar e fidelizar o consumidor com uma estratégia
de soluções digitais como o REALITY é, com toda a certeza,
uma boa aposta.

O presente e o Futuro do marketing digital!

A solução ideal de
Sinalética Digital
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Perfeito para restaurantes
Divulgue menus e outras informações úteis.



REALITY
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
• Alumínio

• Wi-fi
• Software Ykiosk
• Bluetooth
• Vidros de protecção
• Colunas de som

46’’
46’’

2180 mm

300 mm

758 mm

1400 mm



A.2180 L.1400 C.300 mm
(aprox.)

Chapa de
1,5mm / 2mm

Duplo display de 46’’ 120 Kg.
(aprox.)

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

Layout adaptativo

Displays de 32” a 103” Colunas de som

Personalização total

Wireless - WLAN

Sensor de luz / brilho

Processadores de última geração

Disponível em qualquer cor RAL

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.


