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OMINAISUUDET
• Erittäin kirkas näyttö automaattisella kirkkaussensorilla 

näkyvyyden takaamiseksi ympäröivissä valaistusolosuhteissa

• Ilkivallan kestävä alumiinikotelo laidasta laitaan ulottuvalla 12 
mm turvalasisella etupaneelilla

• Digitaalisesti säädettävä ilmastointiyksikkö, joka säätelee 
kioskin sisäistä ilmanvaihtoa ja lämmitystä riippuen ulkotilan 
kosteudesta ja lämpötilasta

• Lattialla seisovan standardimallin mitat ovat 751 x 2050 x 210 
mm (46″ näyttö)

• Erityinen SiteKiosk-kioskiohjelmisto ja virtuaalinen 
näppäimistö

ML Infokioski
960E 
Ulkokäyttöinen interaktiivinen itsepalvelukioski 
32”–75” kosketusnäytöllä. Mallissa on laidasta 
laitaan ulottuva lasinen etupaneeli ja se on 
suunniteltu ympärivuorokautiseen valvomattomaan 
käyttöön ja se on saatavilla kosketusnäytöllä tai 
ilman, jolloin se toimii digitaalisena opasteena.



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

• Näytön kokovaihtoehdot 32″ / 46″ / 55″ / 75″. Kaikki 
näyttövaihtoehdot ovat erityisen kirkkaita (aina 4000 cd/m2 asti).

• Seinä- ja lattiamallit. Kehyksetön täyslasinen etupaneeli.

• Kosketusnäyttö. Kehyksetön täyslasinen etupaneeli.

• 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.

• Ylimääräinen neliytiminen teollinen tietokoneyksikkö. Tehokas 
tietokone varmistaa sujuvan ja nopean käyttäjäkokemuksen 
yksityiskohdiltaan monipuolisella grafiikalla.

• Kioskin erityinen ohjelmisto. SiteKiosk-ohjelmisto rajoittaa julkista 
käyttöä varmistaakseen pääsyn vain valituille sivustoille ja esittää 
mainoksia, kun kioski ei ole aktiivikäytössä.

• Kioskin valvonta ja etäohjaus. SiteRemote-ohjelmisto mahdollistaa 
etäkunnossapidon, valvoo käyttötilastoja ja seuraa kioskin teknistä 
kuntoa.

• Turvallisuus. Lukittava runko ja mahdollisuus kiinnittää kioski 
maahan.

• Lisälaitteet. Tähän malliin on saatavilla lisälaitteita. 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.


