SmartMedia Interactive Kiosk KIO Series

Ontworpen om
onmiddellijk de
aandacht te trekken

Kijken naar de interactie te
beginnen eractieve Ervaring
SmartMedia KIO is
een overdekt interactieve
kiosk met een groot 4-punts
contact monitor is ontworpen
om onmiddellijk de aandacht te
trekken.
Multi-touch-software is
inbegrepen, maar het kan ook
gebruikt worden met elke digital
signage software. Ontworpen
met een strak, zwart en zilver
structuur met afgeronde hoeken,
en is voorzien van een ingebouwd
ventilatiesysteem.
Vind uw perfecte toepassing en
kijken naar de interactie beginnen.
Andere kleuren beschikbaar op
aanvraag.

Kenmerken

Toepassingen
SmartMedia KIO zorgt voor
interactie met multimediainhoud, kaarten, informatie,
reclame en nog veel meer.
Gebruikers kunnen interageren
met het oppervlak intuïtief met
hun vingers.

Populair in winkels, hotel lobby’s,
scholen ingangen, banken,
luchthavens, winkelcentra, musea en
nog veel meer.

Esthetisch ontwerp om aandacht te
trekken
•	Geïntegreerde PC met Intel Core i5processor, 500 GB harde schijf, 4 GB
RAM
•	Aansluiten op uw netwerk
voor digital signage op afstand
bedienbare toepassingen
•	Beschermend glas op LED maakt het
veilig voor publiek gebruik
•	Beveiliging voor PC met afsluitbare
achterklep
•	Infrarood Touch Technology voor
nauwkeurige en betrouwbare vinger
• Ingebouwd ventilatiesysteem te
houden componenten koel
• Optionele wielen voor mobiliteit.
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Meegeleverde software: SmartTouch
Verbazingwekkende interactie
in hoge definitie

SmartTouch is de software
waarmee u efficiënter en op
een meer visueel aantrekkelijke
manier op een touch-based
apparaat multimedia-inhoud en
de presentatie van bestanden kunt
beheren .
Gemakkelijk te gebruiken, u
kunt SmartTouch bepalen en
de interactie met de inhoud van
nature in de erkenning door
het handgebaar . SmartTouch is
ontworpen om u een ervaring net
zoals uw smartphone of tablet te
geven.

Ontworpen voor gebruik met
touch screen monitoren en met
interactieve kiosken en tafels. Mooi
bij infopunten, beurzen, musea,
retail locaties, winkelcentra, tvnieuws studio’s, vergaderzalen,
luchthavens, hotels, universiteiten,
scholen, opleidingscentra,
bibliotheken, enz.

Het gebruik van uw multimediainhoud en het gemakkelijk
aangepast vooraf geladen
sjablonen, kunt u uw eigen
interactieve applicatie in slechts
een paar stappen maken.
Bereid uw projecten waar u ook
in bent met de configurator, en
dan importeren in SmartTouch
met een USB-stick of andere
verwijderbare media Real multitouch mogelijkheden: meerdere
gebruikers kunnen verschillende
inhoud tegelijkertijd onderzoeken
een wachtwoord beveiligde
toegang te verkennen om de
instellingen en de software af te
sluiten
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Hoofdlijnenhoge definitie
PHOTO, video en audio Viewer
Stelt u in staat om te visualiseren en manipuleren van foto’s, video’s
en audio-bestanden, aantekeningen direct over het scherm, en
vastleggen in en e-mail uw annotaties.

BROWSER
De geïntegreerde webbrowser laat je het internet navigeren en
witte en zwarte lijsten maken om de toegang te beperken tot
bepaalde sites, aantekeningen direct over het scherm, en de
afvang en e-mail van uw annotaties.

Jigsaw Puzzle
Deze app simuleert een klassieke puzzel te vermaken op een leuke
manier! Gebruikers kunnen draaien elke afbeelding die ze verlangen in
een puzzel.ions.

Quiz builder
Aanmaken en beheren van aangepaste quizzen voor educatieve of
entertainment doeleinden

PDF en Microsoft Word, Excel en PowerPointbestand viewer
Hiermee kunt u het geselecteerde bestand en in- of uitzoomen op alle
of een deel van het document te visualiseren, aantekeningen direct over
het scherm, en de afvang en e-mail uw annotaties.

Vorm
Voer de gevraagde informatie, waaronder e-mailadres, op het formulier;
plak er elk bestand dat u wilt (bijvoorbeeld brochures, datasheets, foto’s,
screenshots, etc.), en de app zal het automatisch verzenden naar het
opgegeven e-mailadres.

Verenigbaarheid

Minimumeisen: 7-inch tablet met Vensters 8.1 of Desktop
PC met Windows 7, Windows 8 of Windows 8.1
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Technische specificaties
Model

KIO-42

KIO-55

Scherm

LED

LED

Diagonale maat

42”

55”

Base maat (LxHxD)

62,2 x 5 x 46 cm

78 x 5 x 46 cm

Lichaam maat (LxHxD)

62,2 x 175 x 7 cm

78 x 185 x 7 cm

Totaal maat (LxHxD)

62,2 x 180 x 46 cm

78 x 190 x 46 cm

Base maat (LxHxD)

1920x1080

1920x1080

Lichaam maat (LxHxD)

16.7 M

16.7 M

Totaal maat (LxHxD)

500 cd/m2

700 cd/m2

Tecnologia

Infrarood

Infrarood

Touch points

4

6

Reactietijd

3 ms

3 ms

Cursor snelheid

300 punti/s

300 punti/s

Touch resolutie

4096x4096

4096x4096

Frequentie

120Hz

120Hz

Geïntegreerde luidsprekers

2 x 10W

2 x 10W

Stroomkabel

220V eenfase

220V eenfase

Geïntegreerde PC

Intel Core i5 - Harde schijf 500 GB - RAM 4GB - 3 x USB 2.0, LAN, VGA, line-out koptelefoon, line-in MIC Besturingssysteem niet inbegrepen

Lettore RFID

Sì

Sì

Netto gewicht

60 kg over

80 kg over

Klaar voor gebruik met elke Windows-gebaseerde
interactieve Digital Signage applicatie

• Optionele wielen beschikbaar, waarmee
kiosk gemakkelijk worden vervoerd naar
elke gewenste locatie.
Foto toont standaard kleurencombinatie,
andere kleuren beschikbaar op aanvraag.
Vraag naar schatting levertijden.
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