KARTA PRODUKTU
Kiosk Informacyjny – INFOMAT
Model: Modern 19-SE
Kod producenta: KI-SE-M19P-KA
Producent: e-service Sp. z o.o.
Kiosk wykonany jest z blachy czarnej wytrawianej z podkładem
antykorozyjnym epoksydowym, lakierowana wykonana pod konkretny
projekt techniczny.
Obudowa posiada solidną, ciężką podstawę na której umieszczony jest
stan pod kątem 80 stopni do podłoża. Na standzie umieszczona jest
zabudowa monitora. Stand może posiadać regulację wysokości za
pomocą przycisków. Zakres wysokości kiosku to 105–135 cm. Kiosk
posiada otwieraną z tyłu obudowę zamykaną na zamek, która umożliwia
szybką i bezpieczną obsługę serwisową. Dodatkowo obudowa
wyposażona jest w otwory wentylacyjne, które umożliwiają swobodny
przepływ powietrza. Dodatkowo obudowa może posiadać podświetlone
logo i nazwę instytucji.

Elementy składowe:






Metalowa obudowa
System sterowania wysokością kiosku
Monitor dotykowy 19’’
Komputer sterujący typu Nettop
Podświetlane logo umieszczone w metalowej obudowie

Przykładowe parametry elementów składowych:
Komputer:











Typ obudowy komputera Mini PC
Procesor: Intel Atom
Częstotliwość procesora: 1,86 GHz
Dysk HDD: 320 GB
Maksymalna pojemność pamięci: 4096 MB
Rodzaj zainstalowanej pamięci:
DDR3
Karta graficzna: NVIDIA GeForce 610M
Zintegrowana karta dźwiękowa
Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s
Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11b/g/n

Monitor z nakładką dotykową:




Jasność [cd/m2] : 250
Kąt widzenia - pion : 176 stopni
Kąt widzenia - poziom : 176 stopni
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Wbudowane głośniki
Wyświetlacz : 1280 x 1024,
Ilość kolorów 16,7 milionów
Nakładka wykonana w technologii pojemnościowej 225 mln dot./pkt
Wytrzymałość: 225 mln dotknięć na punkt
Temperatura pracy: od 0 do 50 stopni C
Temperatura otoczenia: od –20 do 60 stopni C
Wilgotność: od 5 do 95% przy 40 stopni C
Wstrząsy: do 10G (11ms czasu)

Elementy składowe posiadają Certyfikat CE.
Istnieję możliwość zaprojektowania dowolnej obudowy, według koncepcji, projektu zamawiającego.
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