
Robustní interiérový kiosek pro zprostředkování informací a podpory prodeje

AIK PROFIVIEW
• 32" / 22" IPS LED displej s vysokým jasem

• Intel Pentium Silver J5005 1.5 ~ 2.8 GHz QC

• GPU Intel HD Graphics

• 4 GB DDR4 RAM

• Windows 10 IoT

• 2x LAN / 2x USB 3.0 / 2x USB 2.0

• RFID čtečka bezkontaktních karet (volitelně)

• EDGE / GPRS / UMTS (3G) modem (volitelně)

• Robustní ocelová antivandal konstrukce

• SSD / HDD libovolné velikosti

• SAW dotyková technologie

Elegantní kiosek AIK PROFIVIEW s 32 nebo 22 palcovou úhlopříčkou je ideálním 
řešením pro zprostředkování informací v místě služeb a podpory prodeje.
Minimalistický design a odolná konstrukce – 
jednoduchost, která se skvěle hodí do jakéhokoli 
prostředí. Ergonomie kiosku respektuje uživatele
a potřebu pohodlného ovládání. Kvalitní materiály
a spolehlivá elektronika kiosku garantuje bezpečný, 
nepřetržitý provoz. 

Tento produkt je výsledkem optimálního spojení ceny
a kvality.

Systém
CPU
RAM
uložiště 

I/O
usb
ethernet

audio

Vlastnosti
úhlopříčka
touchscreen
rozlišení
povrchová úprava

Intel Pentium Silver J5005 1.5 ~ 2.8 GHz Quad Core
4 GB DDR4
SSD / HDD

2x USB 2.0 + 2x USB 3.0
2x LAN + Wi-Fi (volitelně) / PowerLAN
EDGE / GPRS / UMTS (3G) modem (volitelně)
Stereo reproduktory 2 x 10 watt RMS (volitelně)

32" nebo 22" IPS s LED podsvícením
Surface Accoustic Waves - SAW (akustický)
1080 x 1920 px
ocel / výběr barvy dle vzorníku RAL (volitelně)

Ostatní
napájení
rozměry (Š x V x H)
uchycení
hmotnost
provozní teplota
OS kompatibilita
spotřeba
branding
software

230V AC / 50Hz
600 x 1647 x 100 mm + 600 x 450 mm podstava
možnost umístění na zeď nebo s podstavou
cca 65 kg
+5°C ~ +35°C 
Windows 10 IoT
75 W
polep / řezaná grafika / sítotisk (volitelně)
ACIPC Kiosk Browser (volitelne)
komplexní software pro informacní kiosky od Ki-Wi
Digital (volitelne)

www.autocont-ipc.cz   |   eshop.autocont-ipc.cz   |   obchod@autocont-ipc.cz   |   +420 552 301 002



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

