
Univerzální informační kiosek

AIK UTC 500

• 10.1" až 42.5" LCD displej 

• Intel Atom / Celeron / Pentium / Core i3 / i5 / i7 a AMD

• 2 / 4 / 8 / 16 / 32 GB DDR3L RAM

• 1x 2.5" SATA SSD/HDD (u 42" modelu 2x 2.5" + RAID)

• rezistivní / projekčně-kapacitní nebo bez dotyku

• rozšiřující MiniPCIe/mSATA karta (volitelně)

• široký výběr volitelných clip-on modulů

• IP65, pasivní bezventilátorové chlazení

AIK UTC 500 je vysoce univerzální řada informačních kiosků určena do prostor s běžným 
namáháním při vysoké frekvenci užití nebo nenáročných průmyslových provozů.
Typickou aplikací jsou výstavy, zasedací místnosti, 
interaktivní recepce, muzea, knihovny, kavárny, jídelny 
atd. Robustní mechanické provedení zajišťuje 
dlouhodobou spolehlivost a funkčnost. 

Univerzálnost řady AIK UTC 500 nespočívá pouze v 
různých výkonových verzích, ale také v různých 
úhlopříčkách (od 10.1” do 42.5”)  a volitelných clip-on 
modulech.
Systém
CPU
RAM
uložiště 

I/O
usb
ethernet
COM
video
audio
rozšíření

Vlastnosti
úhlopříčka
touchscreen
rozlišení
dotykový displej

Intel Atom/Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7 a AMD
2 / 4 / 8 / 16 / 32 GB RAM
1x 2.5" SATA HDD/SSD (42" model 2x 2.5" SATA + RAID)

až 3x USB 2.0 / až 2x USB 3.0
až 2x Gigabit Ethernet RJ-45
2x RS-232
1x VGA / 1x HDMI (volitelně)
integrovaný reproduktor 2x3W (u 42″ modelu 2x10W)
2x Half-size MiniPCIe/mSATA (podle modelu)
1x Full-size MiniPCIe/mSATA (podle modelu)

16:10 / 16:9
10.1" / 15.6" / 21.5" / 31.5" / 42.5" 
1280x800 / 1366x768 / 1920x1080
rezistivní, projekčně-kapacitní nebo bez dotyku

Ostatní
napájení
chlazení
provozní teplota
krytí
materiál konstruk.
montáž
OS kompatibilita
volitelná výbava

software

12V DC / 230V AC
pasivní, bezventilátorové
0° ~ 40°C
IP65 (z čelní strany panelu)
hliník
VESA 75 / 100 / 200
Windows 10 / Linux
webkamera / čtečka karet s magnetickým proužkem
čtečka čipových karet / RFID čtečka /  1D/2D čtečka 
čárových kódů / čtečka otisku prstů / iBeacon čtečka
3v1 platební terminál
bez softwaru, bez OS / bez softwaru, s OS
ACIPC Kiosk Browser (zabezpečený webový prohlížeč)
komplexní software pro kiosky od Ki-Wi Digital
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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

