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Teollinen kosketusnäytöllinen 
tietokone ML 505

OMINAISUUDET
• Pöly- ja nestesuojattu

• Teollinen 22″ PCAP-kosketusnäyttö. Täyttää UL-60950 ja IK-07 
iskutestien vaatimukset

• Kotelo harjattua ruostumatonta terästä

• Intel® NUC tietokoneyksikkö Intel® Core™ i3/i5/i7 tai Pentium 
suorittimella

• Alhainen virrankulutus (alle 60 W)

• Erityinen SiteKiosk-kioskiohjelmisto ja virtuaalinen 
näppäimistö

Suunniteltu teolliseen käyttöön ja 
vastaa IP65 vaatimuksiin. ML 505 
on täydellinen vaihtoehto pölyisiin 
tai kosteisiin olosuhteisiin. PCAP-
kosketusnäyttö takaa intuitiivisen ja 
sujuvan käyttäjäkokemuksen.
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VALINNAISET OMINAISUUDET

• Vaihtelevia kosketusnäyttökokoja. Saatavilla 15″, 22″, 32″ 
ja 43″ kosketusnäytöllä, kaikki näytöt on UL-60950 ja IK-07 
iskutestattu.

• Mukautetut I/O-liittimet. Mahdollista tilata erityisiä IP67 
liittimiä (RS232, RJ45, USB-A tai muita).

• Yhdistettävyys. Valinnaiset langattoman verkon kyt-
kentävaihtoehdot (WiFi, 4G) sekä ilkivallan kestävä ulkoinen 
antenni, joka takaa kioskin yhdistettävyyden kaikissa mah-
dollisissa sijainneissa.

• Tietokone. Intel® NUC tietokoneyksikkö varmistaa su-
juvan ja nopean käyttäjäkokemuksen yksityiskohdiltaan 
monipuolisella grafiikalla. Tietokone voidaan määritellä 
vastaamaan käytetyn sovelluksen asettamia suorituskyky-
vaatimuksia.

• Kioskin ohjelmisto. SiteKiosk-ohjelmisto, jolla ohjataan ja 
ylläpidetään yleisillä paikoilla sijaitsevia kioskeja, joissa on 
virtuaalinen kosketusnäyttönäppäimistö.

• Kioskin valvonta. SiteRemote-työkalu, jota käytetään 
pilvestä (SaaS) tai omalta palvelimelta (lisenssi), kioskijärjest-
elmien ja digitaalisten opasteiden näyttöjen etähallintaan ja 
ylläpitoon.

• Turvallisuus. Kioskin kotelo on suunniteltu valvomattomaan 
itsepalveluun. Kioskin kotelo on suunniteltu valvomattomaan 
itsepalveluun.

• Kotelon voi kiinnittää seinään, pöytään tai erityisellä 
VESA-telineellä.

• Lisälaitteet. Tähän malliin on saatavilla lisävarusteina RFID, 
1D/2D, skanneri tai pyynnöstä muita laitteita.

MIKSI VALITA  
ML NOVATORIN KIOSKIT?
Olemme toimineet kioskituotannossa vuo-
desta 1999 saakka. Tuotantomme ja tuoteke-
hittelyprosessimme on sertifioitu vastaamaan 
alan standardien asettamia vaatimuksia. 
Olemme ylpeitä kioskeistamme, jotka on su-
unniteltu yrityksen sisäisesti pitäen mielessä 
sekä esteettiset että käytännölliset tarpeet.

www.infokioskit.fi, Puhelin: +372 650 4920, Sähköposti: info@mlnovator.com
ML Novator OÜ, Artelli 10c, 10621 Tallinn, Estonia


