
SmartMedia Quiosque Interativo
Bifacial - KIO ATB Series

Player disponível com Android ou 
PC integrado - Leitor RFID

Elegante, visível de todos os ângulos

RECURSOS

• Disponível em duas versões:
 -com Player Android integrado ou
 -com PC I5 integrado (opcional).
• Possibilidade de ligar um PC via HDMI na 
versão Android.

• Adição do PC integrado substitui o Player 
Android.

• Conectado à rede para a utilização de 
aplicações de sinalização digital sendo 
controlado remotamente.

• Vidro de segurança no LED para torná-lo 
seguro para uso público

• Tecnologia de toque para o toque preciso 
e confiável.

• Sistema de ventilação incorporados   para 
manter os componentes a uma ótima 
temperatura 

• Rodas opcionais para facilitar o deslocamento.
          

SmartMedia KIO ATB
é um elegante quiosque interativo 
bifacial, dois lados de ambiente 
interno, atrai e captura a atenção de 
qualquer usuário, para informar, e 
a fim que os clientes e os usuários 
possam interagir com sites, imagens, 
vídeos multimídia.
Equipado com a tecnologia multi-touch 
6 toques responde intuitivamente 
a todas as novas aplicações de 
sinalização digital e todas as soluções 
desenvolvidas para melhorar a gestão 
da informação.
Design atraente. cores preto e prata se 
adapta a qualquer ambiente.
Conectado à rede para a utilização de 
sinalização digital de controle remoto.

APLICAÇÕES
SmartMedia KIO ATB Bifacial, permite 
interação com conteúdos multimédia, 
mapas, informações, cartazes publicitários 
e muito mais.  
Os usuários podem interagir com a 
superfície com os dedos, de forma 
intuitiva e ecrã duplo que permite usufruir 
das informações de ambos os lados, 
permitindo a sua utilização por mais 
pessoas contemporâneamente. 
Muitos são os destinos de uso: Lojas 
de varejo, agências, recepção, lobby 
de hotel, entradas de escolas, bancos, 
empresas, museus, aeroportos, centros 
comerciais e muito mais.
O duplo leitor RFID presentes em muitos 
modelos, permite o uso combinado com 
múltiplas aplicações.

   Kio Indoor ATB Series
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Software incluso*: SmartTouch

Interação 
Extraordinária em 
alta resolução

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.

Você pode criar sua própria 
aplicação interativa em poucos 
passos utilizando o seu conteúdo 
em multimídia e os modelos 
pré-carregados facilmente 
personalizados.

Prepare seus projetos onde quer 
que esteja com o configurador 
e em seguida importá-los para 
SmartTouch e também para um 
drive USB ou outra mídia removível

Multi-touch: Capacidades para 
múltiplos usuários explorarem 
contemporaneamente diversos 
conteúdos

Password de acesso às 
configurações e para sair do 
software

* Não incluso no modelo com Android
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Principais características

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.

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.

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

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.

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.

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

Acessórios opcionais
•   Rodas opcionais disponíveis para permitir facilmente a mudança do quiosque para o lugar 

desejado

A imagem descreve a combinação de cores padrão, outros modelos disponíveis de 
acordo com pedidos. Peça informações sobre os modelos e prazos de entrega

Pronto para a Sinalização Digital

Modelo KIO-32AT-B KIO-42AT-B KIO-46AT-B KIO-55AT-B
Display LED LED LED LED
Número de Display 2 2 2 2
Diagonal 32” 42” 46” 55”
Dimensões de base (W x H 
x D)

61 x 8 x 60 cm 70 x 5,5 x 55 cm 75,5 x 5,5 x 55 cm 85,2 x 5,5 x 55 cm

Dimensões corpo (L x A x P) 55 x 168 x 23 cm 70 x 183,3 x 18,5 cm 75,5 x 193,2 x 18,5 cm 85,2 x 193,2 x 18,5 cm
Dimensões total (L x A x P) 61 x 176 x 60 cm 70 x 188,8 x 55 cm 75,5 x 198,7 x 55 cm 85,2 x 198,7 x 55 cm
Resolução FULL HD 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
Cores 16.7 M 16.7 M 16.7 M 16.7 M
Tecnologia Infravermelho Infravermelho Infravermelho Infravermelho
Número Toques 6 6 6 6
Tempo de resposta 3 ms 3 ms 3 ms 3 ms
Velocidade do cursor 300 pontos/s 300 pontos/s 300 pontos/s 300 pontos/s
Resolução de toque 4096x4096 4096x4096 4096x4096 4096x4096
Fq. atualização 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz
Alto-falantes embutidos 4 x 5W 4 x 5W 4 x 5W 4 x 5W
Cabo de alimentação 220V monofásica 220V monofásica 220V monofásica 220V monofásica
Conectividade Ingresso HDMI, LAN, Wi-Fi
Player Android integrado Android 4.2, Dual-core, 

1GB RAM, 8GB memoria 
interna

Android 4.4, Quad-core, 1GB RAM, 8GB memoria interna

PC integrado opcional * Possibilidade de acrescentar um ou dois PC I5, RAM de 4 GB, disco rígido de 500 GB, gratuito DOS - carac-
terísticas diferentes de hardware sob demanda

Leitor de RFID Não Em ambos os lados Em ambos os lados Em ambos os lados
Peso 58 kg aproximado 62,5 kg aproximado 67 kg aproximado 70 kg aproximado
* A adição do PC integrado substitui o Player Android
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