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Quiosque Xpectro

O modelo XPECTRO foi desenhado especificamente para utilização em
bancos, instituições financeiras, centros de fotografica, lojas de telemóveis,
centros comercais, museus e também para integração em estruturas móveis
como contentores, cabines de segurança, etc.

Dimensões: H1100 x W730 x D450
Peso: aprox. 80 Kg.

Este modelo poderá ser fabricado em aço inox AISI 3104 ou aço lacado,
utilizando chapa de 1,5 mm a 2,5 mm de espessura o que garante a rigidez
e protecção de todo o conjunto.

Este modelo pode ser produzido com teclado antivandálico com trackball,
leitor de cartões, webcam, moedeiro, impressora de tickets, telefone handset
e outros periféricos.
Uma das principais características deste modelo é o seu design que permite
integrar um grande número de periféricos (teclado antivandálico, telefone,
leitores de cartões, impressoras, etc.) sem ter que redesenhar grandes
peças o que dá a este modelo uma grande versatilidade e aumenta o campo
de aplicações.
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Xpectro

O modelo XPECTRO é equipado normalmente com um monitor táctil de com
resolução XGA e um brilho de 300 vl / m².

Integração Funcional

A zona (caixa de protecção) onde é instalado o computador e possíveis
periféricos (leitores de cartões, leitores de CD, etc), está protegida com
acesso através de uma fechadura de segurança e inclui uma base com três
tomadas de alimentação.

Xpectro
Medidas do quiosque
Tipo
Interior

1,70m

5.57 ft

Exterior

Materiais

1,50m

4.92 ft

Aço Lacado
Inox

3.56 ft

Opções
Webcam
Impressora Recibos
Leitor de Cartões
Teclado antivandálico
Scanner Código Barras
Telefone Handset
Moedeiro
Leitor de Notas
Software Ykiosk
(Outras opções disponíveis mediante consulta)

Medidas do Quiosque

1,15cm

Xpectro

MDF

Xpectro
Medidas do quiosque

430mm

730mm

1050mm

650mm

As medidas utilizadas podem sofrer pequenas alterações mediante os componentes utilizados

Xpectro

Medidas do Quiosque

1100mm

Xpectro
Dados Técnicos

Dimensões:
• Display de 17’’ (resolução: 1280 x 1024 Pixel)
• H1100, W730, D450

• 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.

Xpectro

Configuração:
• Quiosque Multimédia Self-Service
• Aço Inox AISI304 ou Aço Lacado (RAL Colors)
• Placa de 1,5mm a 2,5mm
• 17” XGA display touchscreen
• Sistema de Som

Dados Técnicos

Peso:
90 kg

Opcional:
• Displays 19’’ a 24’’
• Atom ou Dual Core PC
• Microsoft Windows 7 Professional
• Ykiosk software
• Touch screen (SAW - antivandalismo)
• Wireless networking - 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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