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Industriell  
pekskärmsdator ML 505

EGENSKAPER
• Skyddad mot damm- och vätskeintrång

• Industriell 22″ PCAP-pekskärm. Uppfyller UL-60950 & IK-07 
slagtest

• Borstat rostfritt metallhus

• Intel® NUC datormodul med Intel® Core™ i3/i5/i7 eller 
Pentium processor

• Låg effektförbrukning (mindre än 60 W)

• Speciell kioskmjukvara SiteKiosk och virtuellt tangentbord

Konstruerad för industriell användning 
och uppfyller IP65-kraven. ML 505 är 
den ideala lösningen för dammiga eller 
våta förhållanden. PCAP-pekskärm 
säkerställer en intuitiv och smidig 
användarupplevelse.
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VALBARA EGENSKAPER

• Olika pekskärmsstorlekar. 15″, 22″, 32″ och 43″ pekskär-
mar finns att erbjuda, alla skärmar uppfyller UL-60950 & 
IK-07 slagtest.

• Kundanpassade I/O-anslutningar. Möjlig att beställa med 
speciella IP67-kontaktdon (RS232, RJ45, USB-A eller andra).

• Anslutbarhet. Valbar anslutningsmöjlighet till trådlösa 
nätverk (WiFi, 4G) med vandaliseringssäker extern antenn 
för att tillhandahålla kioskanslutbarhet på alla möjliga plats-
er.

• Dator. Intel® NUC datormodul säkerställer en smidig och 
snabb användarupplevelse för detaljrik grafik. Datorn kan 
konfigureras till att uppfylla prestandakrav som ställs av den 
använda applikationen.

• Kioskmjukvara. SiteKiosk-mjukvara för drift och underhåll 
av allmänna kiosker med virtuellt skärmtangentbord.

• Kioskövervakning. SiteRemote körs på moln (SaaS) eller på 
egen server (licens) för fjärradministrering och underhåll av 
kiosksystem och skärmar för digital skyltning.

• Säkerhet. Huset är passande för oövervakad självservice. 
Huset är passande för oövervakad självservice.

• Huset kan förankras i väggen, i bordet eller monteras 
med speciellt VESA-fäste.

• Tillvalsenheter. Denna modell kan utrustas med RFID, 
1D/2D, skanner eller andra enheter enligt önskemål.

VARFÖR ML NOVATORS  
KIOSKER?
Vi har tillverkat kiosker sedan 1999. Vår 
tillverknings- och produktutvecklingsprocess 
är certifierad att uppfylla industristandard-
kraven. Vi är stolta över att designa våra 
kiosker internt, tagandes hänsyn till både 
estetik och funktionalitet.

www.mlkiosker.se, Tel: +47 48 10 29 15, E-mail: geir.karlsen@lexit.no
Lexit Group Sweden AB, Konstruktionsvägen 3, 43533 Mölnlycke, Sverige


