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Geweldige Interactieve Ervaring

Interactieve KIO Outdoor Series Kiosken

Perfect voor elke
 digital signage 
  applicatie

De SmartMedia KIO Outdoor is 
een outdoor touchscreen kiosk 
state-of-the-art beschikbaar in 32”, 
42 “, 46”, 55 “en 65” scherm grootte 
en is ontworpen om de aandacht 
van voorbijgangers te vangen.

Het beschikt over een all-weather 
waterdichte IP65 behuizing 
van verzinkt staalplaat en 
stevige anti-reflectie, anti-UV 
en vandalismebestendig 6mm 
bescherming display glass. Het 
wordt geleverd met openlucht 
plaat voor een veilige installatie.

TOEPASSINGEN

De SmartMedia KIO Outdoor kunt u 
interactie met multimedia, kaarten, 
informatie, reclame en nog veel meer. 
U kan interageren met het oppervlak 
intuïtief, met behulp van uw vingers. 
Het kan op trottoirs, straten, pleinen, 
stedelijke gebieden, stadions, parken, 
vakantie resorts, pretparken, berg locaties, 
en ingangen van gebouwen en bedrijven 

(gemeentehuizen, ziekenhuizen, 
bioscopen, winkels, etc.) 

worden geplaatst.

Thermische technologie zorgt 
voor zichtbaarheid in direct 
zonlicht en een ingebouwde 
lichtsensor past de helderheid 
automatisch, om de ogen te 
beschermen en energie te 
besparen.

Gemaakt met een zeer 
betrouwbare elektronische 
componenten en geïntegreerde 
airconditioning, kan KIO Outdoor 
kiosken worden bediend continu 
24/7 bij temperaturen van -40 
° C tot + 60 ° C. De modulaire 
structuur geeft gemakkelijke 
toegang voor onderhoud.
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Meegeleverde software: SmartTouch

Verbazingwek-
kende 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, tv-
nieuws studio’s, vergaderzalen, 
luchthavens, hotels, universiteiten, 
scholen, opleidingscentra, 
bibliotheken, enz.

Het gebruik van uw multimedia-
inhoud 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 multi-
touch 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 POWERPOINT-
BESTAND 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 8.1,10  of Desktop PC 
met Windows 7, Windows 8 of Windows 8.1, 10
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Technische specificaties

Productie testen

MODEL KIO-32-O KIO-42-O KIO-46-O KIO-55-O KIO-65-O

Diagonaal maat 32” 42” 46” 55” 65”

Display maat (in) 700 X 393 (mm) 930 X 523 (mm) 1018 X 573 (mm) 1210 X 680 (mm) 1429 X 804 (mm)

FULL HD resolutie 1920 X 1080 1920 X 1080 1920 X 1080 1920 X 1080 1920 X 1080

Helderheid 1500 CD/M² 2000 CD/M² 2500 CD/M² 2500 CD/M² 2500 CD/M²

Reactietijd 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms

Kijk hoek
(horizontaal verticaal)

178 ° horizontaal 
178 ° verticaal

178 ° horizontaal 
178 ° verticaal

178 ° horizontaal 
178 ° verticaal

178 ° horizontaal 
178 ° verticaal

178 ° horizontaal 
178 ° verticaal

Video interfaces VGA HDMI VGA HDMI VGA HDMI VGA HDMI VGA HDMI

Audio interfaces Audio IN Audio IN Audio IN Audio IN Audio IN

Touch-technologie 
(optioneel)

Touch Film Touch Film Touch Film Touch Film Touch Film

Aanraak punten 2 2 2 2 2

Gecertificeerd IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Thermische controle Airconditioner Airconditioner Airconditioner Airconditioner Airconditioner

Temperatuurbereik - 40° + 60 ° C - 40° + 60 ° C - 40° + 60 ° C - 40° + 60 ° C - 40° + 60 ° C

Relatieve lucht-
vochtigheid

5% - 100% 5% - 100% 5% - 100% 5% - 100% 5% - 100%

Power AC 110 - 240 V, 
50/60 HZ

AC 110 - 240 V, 

50/60 HZ 
AC 110 - 240 V, 
50/60 HZ

AC 110 - 240 V, 50/60 
HZ

AC 110 - 240 V, 50/60 
HZ

Maximaal verbruik 0.3 KW 0.5 KW 1 KW 1.5 KW 2  KW

Geïntegreerde PC
(Optioneel)

Intel Atom N270 o Core I3 o Core I5  - RAM 4 Gb - HD 500 GB- LAN - WI-FI optioneel - 1 HDMI -1 VGA - FREE DOS

3G\4G Modem Facultatief Facultatief Facultatief Facultatief Facultatief

* Product afbeeldingen zijn enkel ter illustratie en kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Gesimuleerde zonnestraling-test

24 uur veroudering-test
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