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ML Infokioski
730
kosketusnäytöllä tarjoaa mahdollisuuden
ympärivuorokautiseen itsepalveluun
valvotussa ympäristössä. Kioskin modulaarinen
suunnittelu mahdollistaa kioskin purkamisen
kolmeen osaan ja osien sovittamisen erityiseen
kuljetuslaatikkoon.

OM INAISU U DET
• Puolialumiininen kotelo Helppo purkaa kolmeen osaan ja
pakata erityiseen kuljetuslaatikkoon
• Laadukas 32″–43″ PCAP- tai IR-kosketusnäyttö
• Suunniteltu valvomattomaan itsepalvelukäyttöön turvallisessa
lukittavassa kotelossa
• Kiiltävän valkoinen mustin reunuksin (saatavilla tilauksesta eri
väreissä)
• Räätälöitävä tietokoneyksikkö toivotun suorituskyvyn ja
toiminnallisuusvaatimusten täyttämiseksi
• SiteKiosk-ohjelmisto kioskien ohjaamiseen ja ylläpitoon
yleisillä paikoilla
• Mitat (753 x 1053 x 467 mm (32″ näyttö)),
asennuspinta-ala 0,3 m2

VA L I N N A I SE T OMI N AI S UUDET
• Kosketusnäyttöjä eri kokoisina ja eri teknologisin ominaisuuksin.
Tilattavissa eri kosketusnäyttövaihtoehdoin – PCAP tai
infrapunakosketusantureilla. Vaihtoehtoiset koot: 32″ / 40″ / 42″ / 43″.
• Omaleimaisuus. Useita vaihtoehtoja räätälöidä kioski sopimaan
yrityksen tyyliin – väritys, nimi ja valitut yksityiskohdat.
• Kaksoisnäyttö. On valittavissa myös ylimääräinen näyttö digitaalisiin
opasteisiin.
• Kuljetuslaatikko pyörillä. Tämä siirrettävä malli on helposti
käytettävissä messuilla ja työpajoissa.
• Yhdistettävyys. Valinnaiset langattoman verkon
kytkentävaihtoehdot (WiFi, LTE) sekä ilkivallan kestävä ulkoinen
antenni, joka takaa kioskin yhdistettävyyden kaikissa mahdollisissa
sijainneissa.
• Tietokone. Intel® NUC tietokoneyksikkö varmistaa sujuvan ja nopean
käyttäjäkokemuksen yksityiskohdiltaan monipuolisella grafiikalla.
Tietokone voidaan määritellä vastaamaan käytetyn sovelluksen
asettamia suorituskykyvaatimuksia.
• 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.
• Turvallisuus. Kioskin kotelo on suunniteltu valvomattomaan
itsepalveluun. Kotelon voi ankkuroida kiinni lattiaan ja se on
turvallisesti lukittavissa yhdellä avaimella.
• Lisälaitteet. Tähän malliin on saatavilla lisävarusteina RFID, 1D/2D,
skanneri, älykortinlukija tai pyynnöstä muita laitteita.

M IKSI VALITA
M L NOVATORIN KIO SKIT ?
Olemme toimineet kioskituotannossa vuodesta 1999 saakka. Tuotantomme ja tuotekehittelyprosessimme on sertifioitu vastaamaan
alan standardien asettamia vaatimuksia.
Olemme ylpeitä kioskeistamme, jotka on suunniteltu yrityksen sisäisesti pitäen mielessä
sekä esteettiset että käytännölliset tarpeet.
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