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Lauko
informacinis
terminalas
ML 960E
Naudoti lauke skirtas interaktyvus savitarnos
informacijos terminalas su 32–75 colių įstrižainės
jutikliniu ekranu. Stikliniu priekiniu skydeliu „nuo
krašto iki krašto“ išsiskiriantis modelis pritaikytas
naudoti be darbuotojų pagalbos 24 valandas per
dieną, 7 dienas per savaitę. Gali būti su jutikliniu
ekranu ir veikti kaip terminalas arba be jo ir veikti
kaip skaitmeninis informacinis ekranas.

PARINKT YS
• Ypač didelio ryškumo ekranas su automatiniu ryškumo jutikliu
užtikrina matomumą esant natūraliam apšvietimui.
• Aliuminio korpusas su apsauga nuo vandalizmo ir 12 mm
storio apsauginio stiklo priekiniu skydeliu.
• Skaitmeniniu būdu nustatomas klimato kontrolės modulis,
reguliuojantis vidaus ventiliaciją ir šildymą, priklausomai nuo
drėgmės bei temperatūros.
• Standartinio pastatomo modelio matmenys: 751 x 2 050 x
210 mm (su 46 colių įstrižainės ekranu).
• Speciali terminalo programinė įranga „Sitekiosk“ ir virtuali
klaviatūra.

PA P I L D O MOS PA R I N KT YS
• Skirtingų ekranų dydžiai: 32, 46, 55, 75 colių įstrižainės. Visų
modelių ekranai pasižymi dideliu ryškumu (iki 4 000 cd/m2).
• Prie sienos tvirtinami ir pastatomi modeliai. Už stiklo – visiškai
stiklinis priekinis skydelis be rėmelių.
• Jutiklinis ekranas. Už stiklo – visiškai stiklinis priekinis skydelis be
rėmelių.
• 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.

• Speciali terminalo programinė įranga. Programinė įranga
„Sitekiosk“ apriboja viešą prieigą, kad naudotojai galėtų ir toliau
naršyti pageidaujamose svetainėse, o kai terminalas aktyviai
nenaudojamas, ekrane rodomos reklamos.
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• Papildomas pramoninis kompiuterio modulis su keturių branduolių
procesoriumi. Galingas kompiuteris užtikrina sklandų ir greitą
naudojimą bei itin išsamią grafiką.

• Terminalo stebėsena ir nuotolinis valdymas. Programa
„Siteremote“, skirta nuotolinei terminalų priežiūrai, naudojimo
statistikai ir būklės stebėsenai.
• Saugumas. Rakinama rėminė konstrukcija ir galimybė pritvirtinti
terminalą prie grindų.
• Papildomi priedai. Prie modelio galima pritaisyti papildomus
įrenginius. Susisiekite su mumis ir nurodykite papildomų įrenginių
reikalavimus.
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KODĖL VERTA RINKTIS
T ERM INALU S M L NOVATOR ?
Terminalus gaminame nuo 1999 m. Mūsų
gamybos ir produktų plėtros procesas yra
sertifikuotas ir atitinka pramonės standartų
reikalavimus. Didžiuojamės kurdami terminalus, kurie yra ir estetiški, ir funkcionalūs.
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