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EGENSKAPER
• Huset är tillverkat av 4 mm aluminium och standardfärgerna 

är högglansvit med svarta kanter.

• 19″ eller 22″ PCAP-pekskärm av kommersiell kvalitet.

• Säkert låsbart metallchassi med måtten 500 x 1580 x 505 
mm, golvyta 0,25 m2.

• Intel® NUC PC modul med Intel® Core™ i3/i5/i7 eller Pentium 
processor.

• Låg effektförbrukning (mindre än 60 W).

• Speciell kioskmjukvara Sitekiosk och virtuellt tangentbord.

Interaktiv självserviceinfokiosk ML 
510 med pekskärm möjliggör 24 x 7 
obemannad/oövervakad självservice. 
Elegant design som passar i olika 
interiörer. Ett brett utbud av enheter 
kan infogas i kioskhuset, som t.ex. 
metalltangentbord, kortläsare, 
betalutrustning, streckkodsläsare, 
skrivare m.m. Denna modell har många 
olika husalternativ beroende på 
kringutrustning och väggmodell.

ML Infokiosk 
510



VALBARA EGENSKAPER
• Olika chassialternativ. Denna modell har många olika husalternativ 

beroende på kringutrustning. Det finns flera tilläggsmoduler till 
huset som möjliggör användandet av kringutrustning i huset, t.ex. 
metalltangentbord, skanner, ID-kortläsare, skrivare m.m. Huset till en 
kiosk med tillvald kringutrustning är tjockare än standardhuset. Denna 
modell har vägg- och betalkonfigurationer med termoskrivare som tillval.

• Pekskärm. Möjlig att beställa med olika pekskärmsalternativ – intuitiv 
kant-till-kant PCAP eller IntelliTouch peksensorer.

• Dubbelskärm. Möjlig att beställa med extra skärm för digital skyltning.

• Varumärkesanpassning. Många alternativ för att uppfylla designstilen 
för ert varumärke – anpassade färger, anpassad märkning med valbara 
detaljer.

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

• Dator. Intel® NUC datormodul säkerställer en smidig och snabb 
användarupplevelse för detaljrik grafik. PC:n 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 kan 
förankras till golvet och är säkert låsbart med en enda nyckel.

• Tillvalsenheter. Denna modell kan utrustas med RFID, 1D/2D, skanner, 
smartkortläsare, högtalare, bankbetalenheter, termoskrivare 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.
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