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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



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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Mesa interactiva
As linhas minimalistas e sóbrias dão um ar
incrivelmente moderno e leve à ZYTAB. Isto em
conjunto com a estrutura compacta e sólida, transmite
uma imagem de simplicidade, estilo e robustez.



Ágil e elegante
ZYTAB foi desenvolvido para permitir a integração
de qualquer tipo de ecrã táctil, criando um
dispositivo interactivo para interior.

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

A tecnologia ProCap pode ser integrada no ZYTAB,
permitindo que o toque seja realizado na superfície
do vidro, dando ao ZYTAB segurança extrema contra
vandalismo.
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Aposte na modernidade
A estrutura metálica também foi projetada para ser tão
estreita quanto possível, de modo a que o que importa fosse
destacado , o display. A moldura preta do vidro destina-se a
permitir o uso de displays com framesmais largas, demodo
que elas fiquem completamente ocultas para o utilizador.

Todos os pormenores foram pensados ao detalhe em termos
de design. As linhas “clean” e arredondadas dão-lhe uma
elegância sem precedentes no sector dos quiosques
multimédia.



Linhas perfeitas!
Pormenores de qualidade.



O ZYTAB pode usar ecrãs de alto brilho para
produzir uma imagem legível mesmo de baixo de
luz forte, 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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A potencialidade do modelo ZYTAB de
parede permite ser utilizado na
apresentação de conteúdos
multimédia assim como uma utilização
interactiva e projecção em
simultâneo.

A opção do modelo ZYTAB inclinado,
permite maior cumplicidade entre o
utilizador e o quiosquemultimédia.
O grau de inclinação pode ser definido
pelo cliente durante o processo de
aquisição deste equipamento.

Adequa-se a
qualquer situação!



ZYTAB
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ZYTAB - DATASHEET



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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(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
• Display multitouch
• Ecrã interactivo

42’’

700 mm*

710 m
m*

670 mm*

1120 mm*

As dimensões apresentadas podem variar
dependendo da dimensão do display e de cada
projecto em particular.

*



Disponível em
qualquer cor RAL

A.700 L.1120 C.710 mm
(aprox.)

Chapa de
1,5mm / 2mm

Display de 42’’ 80 Kg.
(aprox.)

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

Displays de 22” 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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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

Algumas das imagens, renderizações ou maquetes apresentadas neste documento são meramente ilustrativas, servindo apenas como sugestão de uso de produtos,
equipamentos ou softwares e podem não corresponder ao produto final ou estudo de caso instalado.

Todos os textos, fotos, ilustrações e demais elementos contidos nesta apresentação estão protegidos por lei, ao abrigo do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos,
expressamente proibida a sua cópia, reprodução e divulgação, bem como a sua utilização comercial, sem autorização expressa da PARTTEAM & OEMKIOSKS,

independentemente do meio utilizado, com exceção do direito de cotação definido por lei.


