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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



O porto de entrada
para camiões
O modelo Struck foi especialmente desenvolvido
para uso em exteriores, por forma a funcionar como
quiosque stand up de recepção a camionistas para
entrada em Terminais TIR.

Nos dias de hoje, os quiosques multimédia
permitem efectuar o controlo e a gestão de acessos,
desde entradas e saídas de transportes, seja para
parques de estacionamento, condomínios fechados
ou organizações.

Assim, este quiosque em particular é ideal para este
tipo de situações.

Controlo de acessos
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O Struck, para além de poder ser produzido em aço
lacado ou aço inoxidável, pode ser pintado em
qualquer cor RAL.

Este quiosque, equipado normalmente com um
monitor de 17” táctil, pode ser igualmente equipado
com monitores de maiores dimensões e anti-
vandálicos, teclado anti-vandálico com trackball,
leitor de cartões, webcam, moedeiro, impressora de
tickets, handset e outros periféricos.

Um sistema que se
adapta ao mercado

Redução de custos
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Optimização do tempo
das operações

Software
personalizado

Componentes
opcionais

Mais do que um Quiosque.
Um porto de abrigo!



Elevado design e
funcionalidade
Na parte lateral do monitor do Struck podem ser
incluidas, se necessário, duas colunas de som.

O quiosque possui também um potente sistema
de ventilação para o monitor e para o PC.

Além disso, todos os pormenores foram
pensados ao detalhe em termos de design.
Modernize o seu espaço com as vastas cores
RAL disponíveis para personalizar o seu
quiosque.
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Simplifique as
viagens dos seus
camionistas.
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Segurança garantida
Este quiosque dispõe de fechaduras de segurança,
que são facilmente acessíveis a profissionais
responsáveis, de forma a facilitar tarefas de
manutenção.

Serviço de qualidade



STRUCK
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 solicitação)

Características gerais

Tipo

Materiais

Opcional

• Exterior
• Interior

• Aço lacado
• Inox
• Alumínio

• Wi-fi
• Software Ykiosk
• Webcam
• Ecrã interactivo
• Teclado antivandálico
• Sistema de som
• Sistema de pagamento
• Impressora
• Leitor código de barras



A.2440 L.600 C.460 mm
(aprox.)

Chapa de
1,5mm / 2mm

Display de 17’’

Disponível em
qualquer cor RAL

150 Kg.
(aprox.)

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

Displays de 17” a 24”

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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Sistema de som integrado

Customização total

Wireless - WLAN

Webcam



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.


