
Elegantní kiosek vhodný pro zprostředkování informací v místě služeb

AIK ELEGANT
• 19" LCD 1280×1024 5:4

  20" LCD 1920×1080 FullHD 16:9 (volitelně)

  24" LCD 1920×1080 FullHD 16:9 (volitelně)

• Intel Celeron QuadCore / Intel Core i5

• 4 GB RAM

• SAW dotyková technologie

• 2x GLAN / 2x USB 3.0 / 2x USB 2.0

• RFID čtečka bezkontaktních karet (volitelně)

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

• A4 laserová kancelářská tiskárna (volitelně)

Multimediální infokiosek AIK ELEGANT s 19 palcovým displejem je navrhnut k 
jednoduchému zprostředkování informací v místě prodeje a služeb.
Elegantní, ale zároveň odolný design, který se skvěle 
hodí do jakéhokoli prostředí. Ergonomie kiosku 
respektuje uživatele a jeho potřebu pohodlného 
a intuitivního ovládání. Odolná a jednoduchá konstrukce, 
kvalitní materiály a spolehlivá elektronika kiosku 
garantuje bezpečný, nepřetržitý provoz. 

Tento produkt je výsledkem optimálního spojení ceny 
a kvality.
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Vlastnosti
úhlopříčka
touchscreen
rozlišení
povrchová úprava

Intel Celeron 4x2.0GHz  (volitelně Intel Core i5 2.5 GHz)
4 GB
120 GB SSD

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

5:4 / 16:9
Surface Accoustic Waves - SAW (Akustický)
1280×1024 (5 : 4) / 1080 x 1920 px (9 : 16)
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
483 x 1608 x 397 mm (ELEGANT)
483 x 1608 x 438 mm (ELEGANT KB)
cca 483 x 1608 x cca 500 mm (ELEGANT KB PRINT)
umíštění na zem
cca 55 kg
+5°C ~ +35°C 
Windows 10 IoT
75 W
polep / řezaná grafika / sítotisk (volitelně)
ACIPC Kiosk Browser (volitelně)
komplexní software pro informační kiosky od Ki-Wi 
Digital (volitelně)
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