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Ulkokäyttöinen interaktiivinen itsepalvelukioski 
19” kosketusnäytöllä. Tämä kioski on suunniteltu 
ympärivuorokautiseen käyttöön maksukioskina ja se on 
saatavilla useissa kotelovaihtoehdoissa mukaan lukien 
seinäkiinnitys ja kaksitasoinen muotoilu.

ML Infokioski 
560E 

OMINAISUUDET
• Ilkivallan kestävä alumiinikotelo lasisin ja ruostumattomasta 

teräksestä valmistetuin yksityiskohdin

• Vahvistettu kosketuspinta on suunniteltu kestämään käyttöä 
ympäristöissä, joissa liikennettä on runsaasti, ja se tarjoaa 
erinomaisen kuvan selkeyden, tarkkuuden ja valonläpäisyn

• Säädeltävä ilmastointiyksikkö säätelee kioskin sisäistä 
ilmanvaihtoa ja lämmitystä riippuen ulkotilan kosteudesta ja 
lämpötilasta

• Lattialla seisovan standardimallin mitat ovat 600 x 1703 x 230 
mm (yhdellä 19″ näytöllä) ja asennuspinta-ala vain 0,15 m2

• Integrointivalmius erilaisten maksulaitteiden ja 
sisäpuhelinjärjestelmien kanssa

• Erityinen SiteKiosk-kioskiohjelmisto ja virtuaalinen 
näppäimistö



VALINNAISET OMINAISUUDET

• Eri muotovaihtoehdot. Lattiamallinen, seinäkiinnitteinen, 
kaksitasoinen näyttö.

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

• Ilkivallan kestävä kosketusnäyttö, jossa on kirkkaussensori 
takaamaan näkyvyyden ympäröivissä valaistusolosuhteissa.

• Muotoilu mittatilaustyönä. Mittatilaustyönä laaditut suunnitelmat 
toteutettavissa myös yhteen yksikköön, eri lisälaitteiden 
integrointimahdollisuus tai yrityksenne tuotemerkkivaatimusten 
toteuttaminen.

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

• Kioskin ohjelmisto. SiteKiosk-ohjelmisto, jolla ohjataan ja 
ylläpidetään 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. 
Kotelo on ankkuroitava lattiaan (tai seinään) ja se on turvallisesti 
lukittavissa yhdellä avaimella.

• Lisälaitteet. Tähän malliin on saatavilla lisävarusteita kuten skannerit, 
maksupäätelaitteisto, tulostin, kamera, sisäpuhelinjärjestelmä. Olkaa 
yhteydessä tarkentaaksenne yrityksenne lisälaitteiden tarpeet.

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


