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Ride
Mobilidade levada ao Extremo

Características técnicas
Modelo Ride
Medidas: A1100 x L500 x P550
Peso: aprox. 30 Kg.

O modelo Ride foi desenvolvido para uso em interiores onde seja necessária
uma mobilidade elevada.
Os modelos Ride vem equipado com um monitor de 19’’ que poderá ser
touchscreen TFT ou TFT (normal) no caso de adaptação de um teclado a
este quiosque.

Os locais onde são instalados o computador e o monitor estão protegidos
com fechadura de segurança. Estes locais são facilmente acessíveis de
forma a facilitar tarefas de manutenção. No interior do quiosque possuem
base com três tomadas de corrente.
Esta zona de protecção possui também um sistema de ventilação independente
e possui espaço suficiente para a instalação e acesso a um PC de tipo
minitorre.
O Ride é ideal para espaços amplos e sem obstáculos já que dispõe de
rodas que o fazem deslizar com extrema facilidade. O seu peso reduzido
tornam a sua mobilidade ainda mais elevada.
Este modelo funciona alimentado por baterias que permitem uma autonomia
aproximada de 2,5 a 3,5 horas. (dependendo do sistema informático)
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Compativel
Utilização Lateral

Ride

Mobilidade levada ao Extremo

Pode ser produzido em aço lacado, MDF lacado ou em aço inoxidável com
espessuras de 1,5 mm a 2,5 mm. Os quiosques lacados podem ser pintados
em qualquer cor RAL.

Ride
Comparação espacial e características gerais

Tipo

1,70m

5.57 ft

Interior

Materiais

1,20m

3.93 ft

Inox
MDF

Webcam

0,80m

2.62 ft
Impressora Recibos
Leitor de Cartões
Teclado
Scanner Código Barras
Baterias Recarregáveis
Software Ykiosk
(Outras opções disponíveis mediante consulta)

Ride

Opções

Comparação espacial e características gerais

Aço Lacado

Ride
Dimensões do quiosque

500mm
80mm

440mm

Max:1300mm

200mm

80mm
550mm

450mm

Ride

Dimensões do quiosque

Min:1100mm

Ride
Características Técnicas

Dimensões
• Display de 19’’ (resolução: 1280x 1024 Pixeis)
• A1100(Min) 1300(Max), L500, P550

• Alterando a dimensão do quiosque podem ser integrados vários
componentes tais como: impressoras de tickets, moedeiros, noteiros,
leitores de Cartões, teclados antivandálicos, sensores de proximitade,
etc.

Ride

Configuração:
• Mobilidade levada ao Extremo
• Aço Inox AISI304 ou aço lacado (Cores RAL)
• Chapa de 1,5mm/2mm
• Display de 17’’
• Colunas de som integradas

Características Técnicas

Peso
30 kg

Opcional
• Displays de 17” a 24’’
• Computador Atom ou Dual Core
• Microsoft Windows 7 Professional
• Ykiosk software
• Teclado
• Touch screen (SAW - antivandálico)
• Wireless - WLAN
• Bluetooth
• Webcam

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.
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