
informační kiosek s podpisovou plochou a tiskárnou A4

AIK OFFICE

• 19" TFT displej s LED podsvícením

• Intel Celeron J1900 1.99GHz 

• 2 / 4 / 8 GB DDR3L RAM

• 320 / 500GB HDD nebo 64GB SSD (volitelně)

• kapacitní dotykový displej

• 2x USB 2.0 / 1x USB 3.0

• čtečka čipových a bezkontaktních karet

• interní Wi-Fi modul (volitelně)

Infokiosek AIK OFFICE je nový koncept klientského pracoviště s komfortní
19” dotykovou obrazovkou a podpisovou plochou, pro jednodušší práci s klienty.
Tento koncept je speciálně navržen pro banky, 
pojišťovny, zákaznická centra mobilních operátorů a 
všude tam, kde je kladen velký důraz na spokojenost 
zákazníků. AIK OFFICE poskytuje možnost koordinovat a
řídit elektronický tok dat, jejich získávání, zpracování, 
skladování, vyhledávání a distribuci efektivním 
způsobem.
Využijte kiosek k prezentaci, když se aktivně nepoužívá.
Jedním dotykem se změní na samoobslužné pracoviště.
Systém
CPU
RAM
uložiště 

I/O
usb
ethernet
RS-232
video
audio

Vlastnosti
úhlopříčka
touchscreen
rozlišení
dotykový displej

Intel Celeron J1900 1.99 GHz (Quad Core)
2 GB (4 GB / 8 GB volitelně) DDR3L
320 / 500GB HDD nebo 64GB SSD volitelně

2x USB 2.0 + 1x USB 3.0
1x LAN + Interní Wi-Fi modul (volitelně)
2-3x (volitelně)
1x VGA / 1x HDMI (volitelně)
1x 3.5mm jack (volitelně)

16:10
19" TFT s LED podsvícením
1440x900px
Ano, kapacitní (10-prstý multitouch)

Ostatní
napájení
chlazení
hmotnost
OS kompatibilita
spotřeba
čtečka čip. karet
čtečka bezk. karet 
Podpis. technol.

12V DC / 230V AC
pasivní, bezventilátorové
cca 50 kg
Windows 10 IoT
25W
Omnikey 3121 (EMV standard)
Omnikey 5021 CL (EMV standard)
2540 LPI / elektromagn. rezonance / 1024 úrovní tlaku
stylus - bez baterie
A4 laserová kancelářská tiskárna (volitelně)
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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

