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EGENSKAPER
• Skärm med ultrahög ljusstyrka och automatisk ljussensor för 

synlighet i förhållanden med omgivande ljus

• Digitalt justerbar klimatmodul som reglerar intern ventilation 
och uppvärmning beroende på luftfuktighet och temperatur

• Robust stål- eller aluminiumhus

• Speciell kioskmjukvara SiteKiosk och virtuellt tangentbord

ML  
Utomhusinfokiosk 
980E
Den konstruktionsdetalj som är mest framträdande 
hos Infokiosk ML 980E är dess vandaliserings- och 
vädersäkra hus.



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

VALBARA EGENSKAPER

• Olika skärmstorlekar 32″ / 46″ / 55″ / 75″. Alla skärmalternativ 
är skärmar med hög ljusstyrka (upp till 4000 cd/m2). 
Inbränningsskyddsteknologin pixelskiftning används för att förhindra 
att statiska bilder som visas under lång tid bränns in i skärmen.

• Pekskärm. Bakom glas, ramfri helglasad frontpanel.

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

• Kundanpassad design. Vi kan leverera med kundanpassad design 
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.

• Extra fyrkärnig industriell datormodul. Kraftfull dator som ger en 
smidig och snabb användarupplevelse för detaljrik grafik.

• Speciell kioskmjukvara. SiteKiosk-mjukvara begränsar allmänhetens 
användaråtkomst för att hålla användarna på önskad websida och 
drar nytta av reklam när kiosken inte används.

• Kioskövervakning och fjärrstyrning. SiteRemote för fjärrunderhåll, 
användarstatistik och övervakning av kioskens hälsa.

• Säkerhet. Låsbart kioskchassi som måste förankras till marken.

• Tillvalsenheter. Denna modell kan utrustas med extra enheter. 
Vänligen kontakta oss för att specificera krav för extra enheter.

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.


