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Info tájékoztató terminál 

 
 
              Az exkluzív megjelenésű formatervezett fali 

terminál elsősorban Internet elérésre, ill az ügyfelek 

kulturált és igényes tájékoztatására szolgál. 

A falra, vagy oszlopra szerelhető terminál High Tech 

termék: nemesacél burkolat, asztrálezüst színű 

rendkívül erős felépítésű váz, és a magas minőségű 

beépített elektronika jellemzi. Ütésálló, szilárd és 

könnyen tisztítható. A beépített LCD képernyővel, a 

nemesacél vandálbiztos billentyűzettel, nemesacél 

hanyattegérrel, és nagysebességű Pentium IV típusú 

számítógéppel géppel igen komfortos kezelés, gyors 

válaszidők valósíthatók meg.  

Az IT-W80 fali terminál talplemezébe opcionálisan 

omnidirekcionális lézeres vonalkód olvasót lehet beépíteni. A vizuális tájékoztató funkciót opcionálisan 

hangos tájékoztatóval is ki lehet egészíteni, ilyenkor a beépített sztereoerősítővel, két hangfallal is 

felszereljük, sőt külső hangszórók is kapcsolhatók hozzá. 

A kezelői felület pl. a nemzetközi standard Microsoft Internet Explorer, vagy az Opera böngésző információs 

tornyokhoz készített változata. Az IT-W80 vezeték nélküli Wi-Fi, vagy vezetékes Ethernet számítógép 

hálózatra kapcsolható. 

Alkalmazási területei 
 

- Internet, intranet kioszk  

- Vevőtájékoztató állomás 

- Áru ellenőrző, ár-ellenőrző terminál 

- Céginformációk, útmutatók megjelenítése 

- Termékbemutatók 

- Eladáshelyi aktuális ajánlatok 

megjelentetése 

- Aktuális készletek, árlisták, árfolyamok 

lekérdezése 

- Rendelések leadása 

- Tőzsdeinformációk 

- Törzsvásárlók, regisztrált ügyfelek, jogosult 

tagok azonosítására proximity kártyával 

Műszaki Jellemzők: 
  

• XGA LCD színes képernyő 17” 

• Pentium IV Celeron processzor 2,4GHz 
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• Asus minőségi alaplap 

• Vandálbiztos nemesacél billentyűzet, és 

pozicionáló görgő 

• Microsoft Internet Explorer kezelő 

• 80 Gbyte HDD 

• RS232, USB, ETHERNET 

• 10/100MB interfész 

• Környezeti hőmérséklet: 0- +50º 

• Relatív páratartalom: max. 80% 

• Mechanikai méret: 550x532x220 mm 

• USB csatlakozó 

• Integrált grafikus kártya 

• Vandálbiztos kialakítás 

• Falra rögzíthető tartó 

• Távmenedzselhető 

Opciók: 
 

• WINDOWS XP operációs rendszer 

• Egyedileg igényekhez készített menüvezérelt 

információs program 

• Telefonmodem 

• RS485 

• Contactles Chip kártyaolvasó 

• Érintőképernyő    

• Mágneskártya-olvasó 

• RFID (Proximity) kártyaolvasó 

• 2x40 W beépített hangfal 

• Külső hangszóró csatlakozás 

• Omnidirektonális lézeres vonalkódolvasó 

• Wireless kapcsolat WiFi 

• CD-ROM meghajtó 

• Infravörös jelenlét érzékelő 

• Webkamera 

• Légnyomás , hő, és páramérő 

• Kültéri kivitel, páramentesítő fűtéssel 

 

A terminál szekrény színe az egyeztetett igények szerint a környezet stílusához illeszkedő igények alapján 

is kiválasztható.  

A terminál kulccsal zárható, szervizkor a káva első része kinyitható. 


