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ML infokioski 
530

OMINAISUUDET
• Kirkas Full HD näyttö 1920 x 1080 resoluutiolla

• Intuitiivinen kaupalliseen käyttöön tarkoitettu 22″ PCAP-
monikosketusnäyttö

• Mitat 500 x 300 x 1000, asennuspinta-ala 0,15 m2

• Turvallinen lukittava metallirunko

• Intel® NUC tietokoneyksikkö Intel® Core™ i3 ja i5 suorittimilla

• Alhainen virrankulutus (alle 100 W)

• Erityinen SiteKiosk-kioskiohjelmisto ja virtuaalinen 
näppäimistö

on käytettävissä useissa vuorovaikutteisissa 
jälleenmyynti- ja majoitusratkaisuissa, kuten 
multimediakioskit, asiakaspalvelu- ja itsepalveluratkaisut 
ja kanavien välisen verkkomyynnin edistäminen 
kaupoissa.



VALINNAISET OMINAISUUDET

• Useita vaihtoehtoja räätälöidä kioski sopimaan yrityksen tyyliin – 
väritys, nimi ja valitut yksityiskohdat.

• Design tilauksesta. Mittatilaustyönä laaditut suunnitelmat toteutet-
tavissa myös yhteen yksikköön, eri lisälaitteiden integrointimahdolli-
suus.

• Yhdistettävyys. Valinnaiset langattoman verkon kytkentävaihtoe-
hdot (WiFi, 4G) sekä ilkivallan kestävä ulkoinen antenni, joka takaa 
kioskin yhdistettävyyden kaikissa mahdollisissa sijainneissa.

• Intel® NUC tietokoneyksikkö varmistaa sujuvan ja nopean käyttä-
jäkokemuksen yksityiskohdiltaan monipuolisella grafiikalla. Tietokone 
voidaan määritellä vastaamaan käytetyn sovelluksen asettamia 
suorituskykyvaatimuksia.

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

• Kioskin valvonta. Pilvestä (SaaS) tai omalta palvelimelta (lisenssi) 
käytettävä SiteRemote-työkalu kioskijärjestelmien ja digitaalisten 
opasteiden näyttöjen etähallintaan ja ylläpitoon.

• Kioskin kotelo on suunniteltu valvomattomaan itsepalveluun. Ko-
telon voi ankkuroida kiinni lattiaan ja se on turvallisesti lukittavissa 
yhdellä avaimella.

• Lisälaitteet. Tähän malliin on saatavilla lisävarusteina RFID, 1D/2D, 
skanneri, kaiuttimet, tulostin, älykortinlukija, kuljetuslaatikko tai pyyn-
nöstä muita laitteita.
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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


