
Odolný venkovní kiosek s kompletní nerezovou antivandal konstrukcí

AIK OUTDOOR
• 32" nebo 46" displej s vysokým jasem

• Široké pozorovací úhly 178°/178° 

• Intel Celeron QuadCore 2.0 GHz

• 4 GB DDR3L

• Windows 10 IoT

• 2x LAN / WLAN / Připraveno pro vzdálenou správu

• Odolná celonerezová antivandal konstrukce

• Možnost umístění na zeď, na stojan nebo do rámu

• Klimatizační jednotka typu Peltier s nezávislým okruhem

• Záložní zdroj napájení pro výpadek až 2 hodiny

• Projekčně kapacitní dotyková technologie PCAP

  (ovládání za deště nebo v rukavicích)

Odolný venkovní kiosek AIK OUTDOOR s 32 nebo 46 palcovou úhlopříčkou
je ideálním řešením pro informační centra, muzea, náučné stezky a další.
Celonerezová konstrukce s krytím IP67, antireflexní 
vrstvou a UV+ filtrem tvoří spolu s elegantním designem 
odolný outdoorový kiosek. Dotykový displej s projekčně 
kapacitní technologií (PCAP) je ovladatelný i za deště 
nebo v zimních rukavicích. 

AIK OUTDOOR je tedy alternativním řešením do míst, 
kde se běžné kiosky nehodí nebo neustojí nápor 
okolních vlivů.

Systém
CPU
RAM
uložiště 
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audio

Vlastnosti
úhlopříčka
touchscreen
rozlišení
povrchová úprava

Intel Celeron Quad Core 2.0 GHz (Quad Core)
4 GB DDR3L
120 GB mSATA SSD + HDD (volitelně)

1x HDMI, 1x VGA
2x LAN / WLAN / Příprava pro vzdálené řízení
EDGE / GPRS / UMTS / 3G / LTE modem (volitelně)
Hidden Audio-Resonance-Field 2x 10W RMS (volitelně)

32" nebo 46" TFT s LED podsvícením
kapacitní multitouch s podporou gest
1080 x 1920 px
celonerezová konstrukce

Ostatní
napájení
rozměry (Š x V x H)
uchycení
hmotnost
chlazení

provozní teplota
úroveň krytí
OS kompatibilita
spotřeba

230V AC / 50Hz
540 x 950 x 100+100 mm
možnost umístění na zeď, na stojan nebo do rámu
cca 100 kg
Klimatizační jednotka typu Peltier s nezávislým 
okruhem
celoroční provoz v mírném pásmu Střední Evropy
IP67
Windows 10 IoT
150 W (běžný provoz) / 550 W (pod maximální zážeží)
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