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ML Utomhusinfokiosk
560E
Interaktiv självserviceinfokiosk för utomhusbruk med 19”
pekskärm. Denna modell är avsedd för 24/7 oövervakad
användning som betalkiosk och har många olika
husalternativ inklusive väggmonterad och tvånivåers
utförande.

EGENSKAPER
• Vandaliseringssäkert aluminiumhus med detaljer av glas och
rostfritt stål
• Beröringsytan är extra reptålig för att kunna användas i
miljöer med mycket trafik och tillhandahåller utomordentlig
bildskärpa, upplösning och ljustransmittans
• Justerbar klimatmodul som reglerar intern ventilation och
uppvärmning beroende på luftfuktighet och temperatur
• Fristående standardmodell har måtten 600 x 1703 x 230 mm
(med en 19″ skärm) och behöver endast 0,15 m2 markyta
• Klar för integration med olika betal- och intercom-enheter
• Speciell kioskmjukvara SiteKiosk och virtuellt tangentbord

VA L BA RA EG E N S K A PER
• Olika utföranden. Fristående, väggmonterad, skärmar på två nivåer.
• Många alternativ för att uppfylla designstilen för ert varumärke –
anpassade färger, anpassad märkning med valbara detaljer.
• Vandaliseringssäker pekskärm med ljussensor för synlighet i
förhållanden med omgivande ljus.
• Kundanpassad design. Vi kan leverera med kundanpassad design,
även för endast en enhet, för att integrera extra enheter eller
uppfylla era varumärkeskrav.
• Valbar anslutningsmöjlighet till trådlösa nätverk (WiFi, 4G)
med vandaliseringssäker extern antenn för att tillhandahålla
kioskanslutbarhet på alla möjliga platser.
• 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.
• Huset är passande för oövervakad självservice. Huset måste
förankras till marken (eller väggen) och är säkert låsbart med en
enda nyckel.
• Tillvalsenheter. Denna modell kan utrustas med extra enheter, som
t.ex. skannrar, betalenheter, skrivare, kamera, intercom-enheter.
Vänligen kontakta oss för att specificera krav för extra enheter.

VARFÖR M L NOVATO R S
KIOSKER?
Vi har tillverkat kiosker sedan 1999. Vår
tillverknings- och produktutvecklingsprocess
är certifierad att uppfylla industristandardkraven. 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
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