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Software Incluso
SmartMedia KIO-43L vem com três software SmartMedia: 
• SmartTouch, para gerenciar conteúdo multimídia com multi-touch.
• SmartSignage para aplicações de Digital Signage 
• SmartMedia IWB, para monitorar a gestão do monitor com toda a 

funcionalidade de um quadro interativo.
* Personalizações avaliáveis por projetos

Software Opcional: SmartMedia PRO, software que permite compartilhar 
arquivos de mídia com outros dispositivos, como acontece em salas de aula 
modernas, gerenciar testes e votação, controlar o seu PC ou tablet das pessoas 
coligadas.

Totem interativo – Stand Digital - KIO-43L - KIO-55-L

SmartMedia SmartMedia Totem  Stand Digital
É um totem interativo inovador equipado com display LED 43” o 
55” com tecnologia de Touch pode ser usado em vários contextos.

O estande de apoio do piso ao display  é composto por uma 
armação de metal resistente utilizada como um espaço de 
armazenamento para cabos, PC e outros materiais.

É acessível a partir de uma prática porta traseira, contém chave 
de segurança e uma prateleira interna.

A base mais larga do corpo central proporciona estabilidade a 
toda a estrutura, para um maior conforto.

Display LED Multi-Touch
É uma obra-prima da tecnologia; é um sistema integrado com 
Player Android, roteador integrado, processador ARM Cortex e 
memória interna que proporciona uma notável velocidade na 
execução. 
O Stand também pode ser equipado com PC integrado * Opcional.
Os 32 toques contemporâneos permitem o uso do monitor por 
vários usuários simultaneamente.
Conexões possíveis: LAN, Wi-Fi, WAN.

* As imagens dos produtos são apenas ilustrativas e podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio.
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Porta traseira prático 
para armazenar 
os cabos e outros 
materiais.

Display multi-touch 
inclinado para facilitar o 

uso como pedestal

* As imagens dos produtos são apenas ilustrativas e podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio.

Detalhes - KIO-43L - KIO-55-L

Uso e Aplicações
SmartMedia KIO-43L/55-L permite a interação com conteúdos multimédia, mapas, 
informações, cartazes publicitários, sites, vídeos e muito mais.
Os usuários podem interagir intuitivamente com a superfície usando os dedos.

Ideal em muitas situações: em conferências, reuniões e convenções, salas de aula 
e universidade como um pódio para apresentações; em museus, exposições, trem 
e terminal de ônibus, recepção de empresas, para fornecer informações úteis para 
os usuários, tornando-os interagir; em instalações comerciais, como lojas, montras, 
centros comerciais como um ponto de interesse para captar a atenção, como balcão de 
informações, para lançar novos produtos com campanhas de marketing direcionadas.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - KIO-43L - KIO-55-L
MODELO KIO-43L KIO-55L
Display LED LED
Diagonal 43" 55"
Dimensões da tela (w x h x d) 101,5 x 10,9 x 61,4 cm 131 x 10,9 x 78,4 cm
Dimensões Base (l x d x h) 60 x 1 x 40 cm 60 x 4 x 50 cm
Dimensões do corpo (l x d x h) 50 x 110 x 30 cm 50 x 110 x 40 cm 
Dimensões Total (w x h x d) 101,5 x 122 x 61,4 cm 131 x 132 x 78,4 cm
Resolução FULL HD (1920 x 1080) FULL HD (1920 x 1080)
Tecnologia touch Infrared Infrared
Número de Toques 32 32
Tempo de Resposta 3 ms 3 ms
Velocidade do Cursor 300 pontos/s 300 pontos/s
Resolução toque 32767 x 32767 32767 x 32767
Fq. de atualização 120Hz 120Hz
Pc integrado opcional * Processadores Intel Core i3/i5/i7 com 4 GB RAM, 500 GB disco rigido, WIFI, 

LAN, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, saída VGA, saída HDMI, entrada auricular e 
microfone

Player Android integrado Android 5.01, ARM Cortex A53 1.4 GHZ, RAM 2GB, memória interna 16GB 
Router WI-FI integrado SIM SIM
Saída USB 2 2
Entrada USB 1 x USB 2.0 (para câmera), 3 x USB 

2.0 frente (2 para Android e 1 para 
PC integrado), 1 x USB2.0, 2 x USB 
3.0

1 x USB 2.0 (para câmera), 1 x 
USB2.0, 2 x USB 3.0

Entrada HDMI 2 2
Entrada VGA 3 3
Entrada áudio do PC 3 3
Entrada para Auricular 1 1
Entrada Dp 1 1
Entrada AV 1 1
Entrada WAN 1 1
Saída VGA 1 1
Saída SPDIF 1 1
Saída LAN 1 1
Porta RS-232 1 1
Alto-falantes integrado 2 x 15W 2 x 15W
Cores do Quadros PRETO PRETO
Acessórios inclusos Cabo de Alimentação, Manual, Cd de Software, 3 Canetas, Controle 

Remoto, Cabo VGA, Cabo HDMI, Cabo USB, Certificado de Garantia
Peso 55 Kg 80 Kg 
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Compatível

VISUALIZADOR DE FOTO, VÍDEO E ÁUDIO

Permite visualizar e manipular fotografias, vídeos e arquivos de áudio, anotar 
diretamente sobre a tela, e capturar e enviar suas anotações por e-mail.

VISUALIZADOR DE ARQUIVOS PDF, MICROSOFT WORD, 
EXCEL E POWER POINT
Permite visualizar o arquivo, selecionar zoom in ou out sobre a 
totalidade ou parte do documento, anotar diretamente sobre 
a tela, e capturar e enviar suas anotações por e-mail.

NAVEGADOR
O navegador integrado permite  navegar na Internet e criar listas brancas e pretas 
para limitar o acesso apenas aos locais específicos, anotar diretamente sobre a tela, 
e capturar e enviar suas anotações por e-mail.

PUZZLE
Este aplicativo simula um quebra-cabeça clássico para entreter 
de uma forma divertida! Os usuários podem transformar 
qualquer imagem que eles desejam em um quebra-cabeça.

INFORMAÇÃO
Digite as informações de contatos solicitadas, 
incluindo endereço de e-mail, anexar qualquer 
arquivo que você quer (por exemplo, folhetos, 
folhas de dados, imagens, screenshots, etc.), 
e o aplicativo irá enviá-lo para o endereço de 
e-mail especificado automaticamente.

QUIZ
Criar e gerenciar quizzes personalizados para 
fins educacionais ou de entretenimento.

Requisitos mínimos :Tablet 7” com Windows 8.1, 10 ou Desktop com 
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10

Incluso Software SmartMedia SmartTouch

SmartTouch é o software que permite gerenciar conteúdo e apresentações de 
arquivos multimídia de forma mais eficaz e visualmente mais atraente em qualquer 
dispositivo touch-based.
Fácil de usar, SmartTouch permite controlar e interagir com o conteúdo naturalmente 
graças ao reconhecimento dos gestos das mão.
SmartTouch foi projetado para você ter uma experiência muito parecida com seu 
Smartphone ou Tablet. Projetado para uso em monitores, quiosques e mesas 
interativas com telas sensíveis ao toque.
Excelente em pontos de informação, feiras, museus, locais de varejo, shoppings, 
estúdios de notícias de televisão, salas de reuniões, aeroportos, hotéis, universidades, 
escolas, centros de formação, bibliotecas, etc.
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Outro software incluído

Mais de 17 idiomas, compatibilidade com:

SmartMedia IWB
Características:
• Controla todas as funções do seu PC ou laptop e suas aplicações
• Desenha perfeitas formas geométricas
• Salva e imprime aquilo o que foi feito na lousa
• Escreve sobre as aplicações, cria anotações e destaca ou aumenta par-

tes da tela
• Conexão instantânea em tempo real para câmera, webcam, câmera 

de documentos ou outros dispositivos digitais
• Faz anotações sobre vídeos
• Educação a distância: conexão em 

modo de conferência via Internet, 
LAN e/ou sem fio

• Integração com os principais siste-
mas de videoconferência

• Suporta o formato IWB, forma-
to de arquivo comum (CFF) para 
quadros interativos

• Compatível com os sistemas operacionais mais populares
• Multi-usuários com personalização da interface do software para um 

usuário individual e proteção com senha
• Pesquisa de recursos on-line através de uma palavra-chave
• Exportação em: imagem (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif), pdf, 

power point (.ppt, .pptx), Word (.doc, .docx), excel (.xls, .xlsx), página 
web (html)

SmartMedia SmartSignage
solução SmartMedia para aplicações de Digital Signage
• Software Server-based fácil de usar
• Gerenciamento centralizado de Player e conteúdo em diferentes 

dispositivos em base horária, diária, mensal
• Flexibilidade nas opções de agendamento
• Gestão versátil e planejamento do palimpsesto com camadas de texto, 

vídeos, gráficos
• Integração de conteúdo: das principais redes sociais (Facebook, Twitter, 

Instagram ...), Google Calendar e Google Drive
• Capacidade de atualizar o conteúdo On-Air, sem interrupções
• Introduzir dados no Real-Time News, Weather, etc
• Capacidade de interagir com o conteúdo, como em um site

SmartMedia Pro (5 usuários)
(Opcional)

Com o SmartMedia PRO, o nosso software de gestão 
de sala de aula de multimídia-linguística, você pode 
facilmente transferir e compartilhar arquivos com 
seus alunos, se comunicar com eles através de 
mensagens de voz e texto, explicar por imagens e 
sons, transmitir um filme via rede, mostrar a classe 
um exercício criado por um estudante, ver as telas 
dos alunos, bloquear os dispositivos dos alunos, 
gerenciar quiz/pesquisa e muito mais. 
SmartMedia Pro é um software intuitivo, simples 
de aprender, simples de usar e não precisa de uma 
pessoa técnica para operar ou manter.
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