
Informacijos 
terminalas  
ML 960
Dailus stiklinis priekinis skydelis „nuo krašto iki krašto“, 
pasižymintis plonu ir minimalistiniu korpusu, puikiai dera prie 
bet kokio interjero.
Informacijos terminalas su jutikliniu ekranu suteikia galimybę 
klientams naudotis juo patiems be darbuotojų pagalbos 24 
valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Stiklinis priekinis 
skydelis – „nuo krašto iki krašto“.
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PARINKTYS
• Komercinės klasės 32 arba 85 colių įstrižainės ekranas arba 

jutiklinis ekranas.

• Gali būti naudojamas kaip skaitmeninis informacinis ekranas 
arba terminalas su jutikliniu ekranu (tipiniai navigacijos 
sprendimai).

• Galima pritaikyti kompiuterio modulį, kad atitiktų 
eksploatacinius ir funkcionalumo reikalavimus.

• Viešos prieigos terminalų valdymo ir palaikymo programinė 
įranga „Sitekiosk“.

• Rėminės konstrukcijos dydis priklauso nuo ekrano dydžio.



PAPILDOMOS PARINKTYS

• Skirtingų ekranų dydžiai: 32, 43, 49, 55, 65, 75, 85 colių įstrižainės. 
Skirtingos vidinių ekranų ryškumo parinktys. Nuo ilgą laiką rodomų 
statinių vaizdų „išdegimo“ ekrane apsaugo „Pixelshift“ technologija.

• Prie sienos tvirtinami ir pastatomi modeliai. Terminalo ekranas 
gali būti vertikalus arba horizontalus.

• Jutiklinis ekranas. Galima užsisakyti jutiklinius ekranus su 
skirtingomis technologijomis – PCAP arba infraraudonųjų spindulių 
jutikliais.

• Prekių ženklas. Daugybė pasirinkimų jūsų prekės ženklo stiliui 
atspindėti – pasirenkamos spalvos, ženklinimas papildomomis 
detalėmis.

• Individualus dizainas. Galime individualų dizainą pritaikyti atskiram 
terminalui, integruoti papildomus prietaisus arba priderinti terminalą 
prie jūsų prekės ženklo stiliaus.

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

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

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

• Papildomi priedai. Esant pageidavimui, prie šio modelio galima 
pritaisyti RFID, 1D arba 2D skaitytuvą, lustinių kortelių skaitytuvą ar 
kitą įrenginį.

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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