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ML Infokioski
960
Laidasta laitaan ulottuva lasinen etupaneeli ja ohut,
minimalistisesti muotoiltu kotelo sopivat useimpiin
ympäristöihin.
Kosketusnäytöllinen infokioski mahdollistaa
ympärivuorokautisen valvomattoman itsepalvelukäytön.
Laidasta laitaan ulottuva lasinen etupaneeli.

OM INAISU U DET
• Kaupalliseen käyttöön tarkoitettu 32″–85″ näyttö tai
kosketusnäyttö
• Voidaan käyttää digitaalisena opasteena tai
kosketusnäyttökioskina (useimmiten opasteratkaisuna)
• Räätälöitävä tietokoneyksikkö toivotun suorituskyvyn ja
toiminnallisuusvaatimusten täyttämiseksi
• SiteKiosk-ohjelmisto kioskien ohjaamiseen ja ylläpitoon
yleisillä paikoilla
• Rungon koko riippuu näytön koosta

VA L I N N A I SE T OMI N AI S UUDET
• Näytön kokovaihtoehdot: 32″ / 43″ / 49″ / 55″ / 65″ / 75″ / 85″. Eri
kirkkausvaihtoehdot sisänäytöille. Pikselinsiirtotekniikkaa käytetään
estämään pitkäaikaisten staattisten kuvien kiinnipalamisen näyttöön.
• Seinä- ja lattiamallit. Kioskin näytön voi asentaa pysty- tai
vaakasuoraan.
• Kosketusnäyttö. Tilattavissa eri kosketusnäyttövaihtoehdoin – PCAPtai infrapunakosketusantureilla.
• Omaleimaisuus. Useita vaihtoehtoja räätälöidä kioski
mittatilaustyönä sopimaan yrityksen tyyliin – väritys, nimi ja valitut
yksityiskohdat.
• Muotoilu mittatilaustyönä. Mittatilaustyönä laaditut suunnitelmat
toteutettavissa myös yhteen yksikköön, eri lisälaitteiden
integrointimahdollisuus tai yrityksenne tuotemerkkivaatimusten
toteuttaminen.
• Yhdistettävyys. Valinnaiset langattoman verkon
kytkentävaihtoehdot (WiFi, 4G) 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.
• Turvallisuus. Kioskin kotelo on suunniteltu valvomattomaan
itsepalveluun. Kotelon voi ankkuroida kiinni lattiaan ja se on
turvallisesti lukittavissa 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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