Quiosque Showglass

Quiosques Multimédia Partteam | Touch... the sky

Bem-vindo à PARTTEAM

Especificações

Alfa

Touch...The Sky
Versão: 06_01_2011

Showglass

Alfa

Uma plataforma interactiva de grandes dimensões

Características técnicas
Modelo Showglass Alfa
Medidas: A1800 x L1360 x P450
Peso: aprox. 60 Kg.

O modelo Showglass foi desenvolvido para uso em interiores e para funcionar
como um revolucionário sistema de publicidade dinâmica e multimédia.

As dimensões da imagem podem variar, dependendo da qualidade e distância
a que é colocado o videoprojector. No entanto o Showglass é muito mais
do que um simples sistema de projecção de imagens, vídeos, sites, etc.
Através da colocação de uma tela interactiva no vidro onde é projectada a
imagem, é possível tornar o Showglass numa montra interactiva com
dimensões impossíveis de alcançar com Lcd’s e monitores touchsreen.
Com estas características é fácil perceber que o Showglass é especialmente
vocacionado para todo o tipo de aplicações onde o trinómio impacto, dimensão
& interactividade são elevados ao seu expoente máximo.

Alfa

O Showglass terá que ser equipado com um computador e um video projector.

Showglass

Este quiosque foi desenvolvido especialmente para funcionar como um
sistema de advertising inovador, que recebe a imagem que será projectada
através de um video projector. O Showglass dispõe também de um estrutura
em acrílico para colocação de publicidade (logótipo) com luz.

Uma plataforma interactiva de grandes dimensões

Pode ser produzido em aço lacado, MDF Lacado ou em aço inoxidável. Os
quiosques lacados podem ser pintados em qualquer cor RAL.
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Comparação espacial e características gerais
Tipo
Interior

Materiais

1,70m

5.57 ft

Aço Lacado

4.92 ft

MDF

Opções

1,15cm

3.56 ft

Display / Vidro até 108’’
Software YdSignage
Som Direccional
Webcam
Sensor de Proximidade

Métrica (medição de audiências)
(Outras opções disponíveis mediante consulta)
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Interactividade / Touchscreen

Showglass

1,50m

Comparação espacial e características gerais

Inox

Showglass

Alfa

Dimensões do quiosque

1350mm

Dimensões do quiosque

1800mm

1130mm

Showglass

670mm

670mm

Alfa

450mm
1360mm
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Características Técnicas

Configuração:
• Uma Plataforma Interactiva de grandes
dimensões
• Aço Inox AISI304 ou aço lacado (Cores RAL)
• Chapa de 1,5mm/2mm
• Display até 108’’
• Colunas de som integradas

• 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.

Características Técnicas

Peso
60 kg

Opcional
• Displays até 108’’
• Computador Atom ou Dual Core
• Microsoft Windows 7 Profissional
• Ykiosk software
• Interactividade / Touchscreen
• Wireless - WLAN
• Bluetooth
• Webcam
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Dimensões
• Display até 108’’ (resolução: 1280x 1024 Pixeis)
• A1800 L1360 P450
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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.
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