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Informacijos 
terminalas  
ML 530 

PARINKTYS
• Ryškus, 1 920 x 1 080 skiriamosios gebos „FullHD“ ekranas.

• Intuityvus komercinės klasės 22 colių įstrižainės jutiklinis 
ekranas su PCAP technologija, reaguojantis į kelis prisilietimus 
vienu metu.

• Matmenys: 500 x 300 x 1 000 mm, pagrindo plotas – 0,15 m2.

• Saugiai rakinama metalinė rėminė konstrukcija.

• Kompiuterio modulis „Intel® NUC“ su „Intel®“ procesoriais 
„Core™ i3“ ir „Core™ i5“.

• Nedidelės energijos sąnaudos (mažiau nei 100 W).

• Speciali terminalo programinė įranga „Sitekiosk“ ir virtuali 
klaviatūra.

Įvairūs interaktyvūs mažmeninės prekybos ir 
apgyvendinimo sprendimai: informacijos pateikimas, 
pagalba klientams, savitarna, daugiakanaliai 
išpardavimai.
Terminalą ML 530 galima įsigyti su visa įrengta sistema 
arba kaip surenkamą su jau sumontuotu korpusu ir 
jutikliniu ekranu, bet be kompiuterio modulio.



PAPILDOMOS PARINKTYS

• Prekių ženklas.Daugybė galimybių jūsų prekės ženklo stiliui atspin-
dėti: pasirenkamos spalvos, ženklinimas papildomomis detalėmis.

• Individualus dizainas.Galime atskiram terminalui pritaikyti individu-
alų dizainą ir integruoti papildomus įtaisus.

• Interneto ryšys. Papildomos belaidžio ryšio galimybės („WiFi“, 4G) 
su nuo vandalizmo apsaugota išorine antena, kad terminalą prie 
interneto galėtumėte prijungti bet kurioje vietoje.

• Kompiuterio modulis „Intel® NUC“ užtikrina sklandų ir greitą nau-
dojimą bei itin išsamią grafiką. Kompiuterį galima konfigūruoti, kad 
atitiktų eksploatacinius naudojamos programos reikalavimus.

• Terminalo programinė įranga. Viešos prieigos terminalų valdymo 
ir palaikymo programinė įranga „Sitekiosk“ su virtualia ekranine 
klaviatūra.

• Terminalo stebėsena. Terminalų sistemų ir skaitmeninių informac-
inių ekranų nuotolinio administravimo bei palaikymo programa „Site-
remote“, veikianti debesijoje („SaaS“) arba serveryje (licencija).

• Korpusas pritaikytas savitarnai be darbuotojų pagalbos. Jį galima 
pritvirtinti prie grindų ir saugiai užrakinti vienu raktu.

• Papildomi priedai. Esant pageidavimui, prie šio modelio galima 
pritaisyti RFID, 1D arba 2D skaitytuvą, lustinių kortelių skaitytuvą, 
garsiakalbius, bankinių mokėjimų prietaisus, terminį spausdintuvą ar 
kitą įrenginį.
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KODĖL VERTA RINKTIS  
TERMINALUS ML NOVATOR?
Terminalus gaminame nuo 1999 m. Mūsų 
gamybos ir produktų plėtros procesas yra 
sertifikuotas ir atitinka pramonės standartų 
reikalavimus. Didžiuojamės kurdami termi-
nalus, kurie yra ir estetiški, ir funkcionalūs.
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