
Variabilní informační kiosek

AIK ORLY

• 19" LCD displej s rozlišením 1280x1024 (5:4) 

• Intel Atom / Celeron / Core i3 / i5 / i7

• 2 / 4 / 8 / 16 / 32 GB DDR3L RAM

• 1x 2.5" SATA SSD/HDD

• dotykový displej (volitelně)

• široká volitelná výbava a uživatelská variabilita

• IP44, pasivní bezventilátorové chlazení

• možnost vlastní barvy ze vzorníku RAL, či polepu

Informační kiosek AIK ORLY byl navržen s cílem zajištění vysoké variability, včetně
možnosti integrace zákaznické aplikace, hardware i software, do útrob kiosku.
Řada ORLY je určena především do interiérů se středně 
těžkým namáháním a frekventovaným provozem jako 
jsou čekárny a klientská centra.
Tomu odpovídá celokovové šasi a použití odolného 
touchscreenu. Vnější provedení – povrchová úprava je 
tvořena otěruvzdornou práškovou barvou (komaxitem). 
Provedení lakování, počet barev dle vzorníku RAL, 
případné polepy nebo nápisy ze samolepící fólie je 
možné upřesnit dodatečně.
Systém
CPU
RAM
uložiště 

I/O
ethernet
COM
video
audio

Vlastnosti
úhlopříčka
touchscreen
rozlišení
dotykový displej

Intel Atom / Celeron / Core i3/i5/i7
2 / 4 / 8 / 16 / 32 GB RAM
1x 2.5" SATA HDD/SSD

až 2x Gigabit Ethernet RJ-45
až 4x RS-232
1x VGA / 1x HDMI (volitelně)
integrovaný reproduktor (volitelně)

5:4
19"
1280x1024 @ 350 nitů (cd/m2)
(volitelně)

Ostatní
váha
chlazení
provozní teplota
krytí
materiál konstruk.
rozměry kiosku
volitelná výbava

cca 70kg
pasivní, bezventilátorové
0° ~ 40°C
IP44 (krytí celku)
ocelový plech 1,5mm a 2mm
489 x 445 x 1000 mm
WiFi konektivita / Čtečka RFID karet / Web kamera / 
Mikrofon / Čtečka čárového kódu / Snímač přiblížení
Audio systém / Tiskárna štítků/lístků / Mobilní úprava
a jiné zákaznické úpravy
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Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.

AutoCont IPC a.s.

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE
fanless embedded PC, do racku, ...

POČÍTAČE S DISPLEJEM
panelové PC, terminály, do vozidel, ...

AUTOMATIZACE A SBĚR DAT
převodníky, karty, moduly, switche, ...

PERIFERIE A KOMPONENTY
monitory, klávesnice, desky, skříně, ...

NOTEBOOKY A TABLETY
odolné, windows, android, IP65, ...

INFORMAČNÍ KIOSKY
interiérové, venkovní, ...

MEDICÍNSKÁ TECHNIKA
počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ
pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...

PŘEJÍT DO E-SHOPU
eshop.autocont-ipc.cz

Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika
obchod@autocont-ipc.cz +420 552 301 002 www.autocont-ipc.cz

DOPRAVA ZDARMA
Doprava zdarma v ČR a SR při 

objednávce nad 10 000 Kč bez DPH 
nebo nad 400 EUR.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Záruka 2 roky na vyráběné počítače 

s možností jejího prodloužení 
až na 5 let.

ODMĚNA ZA VĚRNOST
Pravidelní zákazníci u nás nakupují 
za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí 

od realizovaného obratu.

SERVIS ON-SITE A IN-TIME
K projektovým dodávkám nabízíme 

rozšířenou podporu a servis s garancí 
výměny zařízení do 48 hodin.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

tel:+420552301002
https://goo.gl/maps/AdmtGqJjUdCPNA7F9
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/prumyslove-pocitace/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/pocitace-s-displejem/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/automatizace-a-sber-dat/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/periferie-a-komponenty/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/notebooky-a-tablety/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/informacni-kiosky/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/medicinska-technika/
https://eshop.autocont-ipc.cz/softwarova-reseni/
https://eshop.autocont-ipc.cz

