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961
Konfigurerbar fristående inomhuskiosk.
Fristående interaktiv självserviceinfokiosk med 43”–85” 
pekskärm. Ett brett utbud av enheter kan infogas i kioskhuset, 
som t.ex. kreditkortsläsare, streckkodsläsare, skrivare 
m.m. Denna modell har många olika husalternativ inklusive 
dubbelsidigt utförande.
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EGENSKAPER
• 43″ till 85″ bildskärm eller pekskärm av kommersiell kvalitet

• Kan användas till digital skyltning eller som pekskärmskiosk 
(vanligtvis vägvisningslösningar)

• Anpassningsbar datormodul för att uppfylla prestanda- och 
funktionalitetskrav

• SiteKiosk-mjukvara för drift och underhåll av allmänna kiosker

• Chassistorleken beror på skärmens storlek



VALBARA EGENSKAPER

• Olika skärmstorlekar: 43″ / 49″ / 55″ / 65″ / 75″ / 85″. Olika 
ljusstyrkealternativ för interna skärmar. Inbränningsskyddsteknologin 
pixelskiftning används för att förhindra att statiska bilder som visas 
under lång tid bränns in i skärmen.

• Väggmonterad, dubbelsidig eller fristående. Kioskens skärm kan 
placeras vertikalt (totem) eller horisontellt.

• Pekskärm. Möjlig att beställa med olika pekskärmsalternativ – PCAP- 
eller IR-peksensorer.

• Kundanpassad design. Vi kan leverera med kundanpassad design, 
även för endast en enhet, för att integrera extra enheter eller 
uppfylla era varumärkeskrav.

• 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. Datorn kan konfigureras till 
att uppfylla prestandakrav som ställs av den använda applikationen.

• Säkerhet. Huset är passande för oövervakad självservice. Huset kan 
förankras till golvet och är säkert låsbart med nyckel.

• Tillvalsenheter. Denna modell kan utrustas med RFID, 1D/2D, 
skanner, smartkortsläsare 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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