O modelo Qtouch foi desenvolvido para uso exclusivo em interior e
para ser integrado um IPAD/Tablet. Poderá funcionar como ponto de
informação da instituição / empresa onde está instalado, consulta de
internet por parte dos utilizadores ou então para qualquer aplicação
que puder ser desenvolvida para o IPAD/Tablet.
Pode também ser utilizado para instituições de atendimento ao público
ou empresas privadas onde de alguma forma seja necessária uma
gestão de atendimento/filas espera, bastando para isso instalar uma
impressora de tickets.
Com a fácil integração de tablets neste quiosque é possível usufruir
de várias dimensões de displays multitouch, e de um toque suave
uma vez que os tablets normalmente estão equipados com vidros que
proporcionam um toque muito suave.
O uso de tablets integrados neste quiosque também permitirá beneficiar
de todas as aplicações que estão disponíveis para download (gratuito
ou pago) na AppleStore, PlayStore, etc.
A utilização de tablets neste quiosque fornece maior segurança contra
os riscos de vidros, uma vez que os tablets estão equipados com
vidros anti-riscos, mesmo em situações de utilização massiva
Este modelo pode ser fabricado em Aço lacado (disponível em qualquer
cor RAL) ou Aço Inox AISI 304, utilizando chapas de 1,5 mm a 2 mm.
O Qtouch pode ser equipado com o IPAD / Tablet PC de qualquer
marca disponível no mercado (Apple, Samsung, Asus, Toshiba, LG,
etc).

Todos estes modelos podem ser integrados com o IPAD ou com outros tablets
com várias dimensões de display (7'', 10'' , entre outras).
O Qtouch pode ser fabricado com a disposição do tablet na vertical ou então
na horizontal.
É possivel ao adquirir este modelo, definir se a webcam ou o botão home do
Tablet ficarão visiveis ou tapados pela estrutura do quiosque.

Desenvolvemos constantemente projectos que vão ao encontro das necessidades dos
nossos clientes.
O Qtouch pode ser produzido em qualquer cor RAL. É possível personalizar e aplicar
no quiosque a imagem corporativa da sua empresa ou uma eventual campanha promocional
em vinil ou outros materiais..
Podem ser adicionados acessórios ao quiosque como impressoras, teclados, auscultadores,
entre outros...

A PARTTEAM utiliza sistemas tecnologicamente avançados que permitem a produção de pequenas
a grandes séries deste modelo, garantindo níveis elevados de qualidade final do Qtouch.
Em todas as fases do processo de fabrico, desde o design técnico até ao embalamento, técnicos
devidamente formados e especializados, cumprem procedimentos e normas definidos, o que
garante uma qualidade única do produto final.
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.

O desenvolvimento do acesso através da porta frontal
permite uma facilidade e agilização na colocação /
remoção do tablet / Ipad.

Este quiosque está preparado para
a instalação de uma impressora de
tickets caso pretenda utilizar como
gestão de atendimento/filas de
espera.

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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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.

A 135 L 30 P 30 cm

IPAD / Tablet

Peso 19 kg

(7'', 10'' , entre outras)

Chapa de 1,5mm/2mm

Integração com software de gestão
de atendimento/filas espera.

Aço Inox AISI304, aço lacado.

Impressora de tickets.
Controlador para impressora
com conexão TCP/IP.

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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Este documento é fornecido unicamente para efeitos informativos. A informação apresentada está sujeita a alteração sem aviso prévio, dada a evolução constante do conteúdo.
O GRUPO PARTTEAM não se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissão neste documento, baseada na informação que contém, como resultado da sua publicação.

