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ZYTEC

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



Minimalista e elegante
O quiosque ZYTEC foi concebido a partir de linhas simples e
modernas, para uso exterior e interior. A versatilidade deste
modelo é um dos seus maiores trunfos.
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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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De forma simples, geométrica e elegante, enquadra-
se na perfeição com qualquer cenário envolvente.

O ZYTEC foi desenvolvido para ser usado em
qualquer lugar, interior ou exterior, para qualquer tipo
de aplicação. É o equipamento ideal para qualquer
mercado ou sector devido à sua versatibilidade
incomparável.

Assim, como o painel digital de informações ou o
quiosque interactivo, o ZYTEC irá surpreender e
destacar-se no meio involvente, respondendo às
necessidades dos clientes.

Adapta-se como um
camaleão ao seu habitat



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 mupi digital.

Cores elegantes que
combinam consigo!
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Design e inovação
Inovação é a palavra chave para qualquer produto de sucesso.
A PARTTEAM & OEMKIOSKS mais uma vez decidiu desafiar-se
e criar um mupi digital com linhas minimalistas e sóbrias que
dão um ar incrivelmente moderno e leve ao quiosque.

Isto em conjugação com a estrutura compacta e sólida,
transmite uma imagem de simplicidade, estilo e robustez.



Vidro temperado anti-reflexo
Resistência a temperaturas superiores a 50ºC
-70/80% de reflexos externos

Aço lacado e pintado

Logótipo retroiluminado
Visualmente agradável, a cor do logo LED pode
estar sincronizada com as cores do display.
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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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Ergonómico e sustentável
O ZYTEC foi pensado para ser usado em qualquer lugar,
exterior e interior. É um equipamento que pode ser
segmentado para qualquer mercado ou sector.

Este moderno quiosque irá destacar-se no meio envolvente
devido à sua estrutura frontal em vidro, respondendo às
necessidades do cliente devido às suas características únicas.

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.

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



Acabamentos perfeitos.
Pormenores de qualidade.



Dupla face
O ZYTEC foi desenvolvido e desenhado para a apresentação de
informações multimédia e para servir como sistema interactivo
para permitir a pesquisa de informações por parte dos
utilizadores.

Pelo facto também de ter sido idealizado para grandes espaços
interiores ou para ser instalado ao ar livre, a opção por 2
displays pode ser uma forma eficaz de permitir a utilização em
simultâneo de utilizadores, aumentando ainda mais a eficácia
deste equipamento em ambiente de self-service.
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Incrivelmente moderno.
Adequa-se a qualquer ambiente.



Brilho incrível,
contraste elevado!
O tipo de displays (de elevado brilho e contraste)
utilizados no ZYTEC são capazes de produzir imagens
com leitura mesmo em condições de exposição à luz
solar, podendo desta forma ser instalado ao ar livre,
assim como em ambientes “fechados”.

Diferentes condições de iluminação externas exigem
diferentes níveis de brilho. Um sensor de luz (opcional)
pode ser instalado, medindo a luz ambiente no local de
instalação e ajustando automaticamente a imagem de
acordo com as condições de luminosidade.
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Tecnologia interactiva
O ZYTEC foi desenvolvido para permitir a integração
de qualquer tipo de ecrã táctil, criando um dispositivo
interactivo para interior ou exterior.

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

O ZYTEC está disponível com display até 42’’, de
toque único a 40 toques independentes e com
possibilidade de interacção com dedo, mão, luvas e
ponteiro.

Precisão Resposta Toques

até



Experiência imersiva.
Pura tecnologia!



Sinalética digital
Tudo o que realmente importa num só lugar!

Notícias, mapas, informações úteis, assistência
virtual, emergências, Internet e muito mais. O mupi
digital ZYTEC pode ser gerido remotamente e
adaptado às mais variadas circunstâncias.
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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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O ZYTEC é extremamente avançado
tecnologicamente, principalmente
porque integra uma ECU (unidade de
controlo electrónico) personalizada que
assegura que os sistemas e
componentes electrónicos estão sempre

operacionais, com controlo remoto de
gestão web.

Em caso de emergência, os
procedimentos de auto-protecção, tais
como desconectar o display ou CPU,

ligar ou desligar o HVAC ou desligar todo
o sistema, com notificações automáticas
de falhas (e-mail ou SMS), irão garantir
que o sistema seja o mais fiável e seguro
possível.

The BRAIN



Wayfinder
O software perfeito para mapeamento e localização
em eventos ou superfícies comerciais.

Um conjunto de pistas visuais, auditivas e tácteis para ajudar
os seus visitantes a encontrarem o que procuram. Perfeito
para grandes superfícies.
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ZYTEC
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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75’’

1100 mm

2100 mm

1300 mm
500 mm

200
mm

(Outras opções disponíveis mediante solicitação)

Características gerais

Tipo

Materiais

Opcional

• Interior
• Exterior

• Aço lacado
• Inox
• Alumínio

• Wi-fi
• Software Ykiosk
• Bluetooth
• Ecrã interactivo
• Vidros de protecção
• Sistema de som
• Webcam
• Dois ecrãs digitais



A.2100 L.1100 C.200 mm
(aprox.)

Chapa de
1,5mm / 2mm

Display de 75’’

Disponível em
qualquer cor RAL

100 Kg.
(aprox.)

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

Displays de 40” a 103”

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

Costumização 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.


