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Aplicabilitate
Târguri şi expoziţii, mall-uri, hypermarket-uri.

Operatori FMCG.

Operatori comunicaţii.

Centre de conferinţe.

Complexe rezidenţiale şi clădiri de birouri.

Şcoli şi universităţi; campus-uri universitare.

Muzee şi alte instituţii culturale.

Hoteluri şi restaurante.

terminale interactive 
Deluxe

Impresionant prin design. Deşi abia depăşeşte 
1 m în înălţime este un terminal impunător, piciorul curbat 
decorat cu led-uri îl transpune într-un mediu futurist, oriunde 
s-ar afla. Acest terminal a fost special creat pentru o marcă 
de autoturisme de lux şi are curbura piciorului desenată după 
circumferinţa roţii modelului de vârf.
TomTouch Deluxe transformă utilizarea banală a unui terminal 
informativ într-o experienţă exclusivistă. Are aspectul unui panou 
de comandă de pe o navă interstelară, fiind special desenat 
pentru o utilizare deosebită. Un amănunt important este că în 
dotarea sa este un Mini PC, element ce întregeşte filozofia de 
minimalism şi tehnologie.



Carcasă Structură metalică, tablă de aluminiu, grosimea (≠) de 3 mm

Dimensiuni ºi masă 1205 * 380 * 520 mm (înălţime * lăţime * adâncime)
18 kg

Ecran Display LCD 15” în format 4:3 sensibil la atingere
Rezoluţie 1024 * 768 pixeli
16,7 milioane culori
Luminozitate 250 cd/m2

Unghi de vizualizare 160° / 160°

PC Mini PC
Procesor Intel Celeron P4600, 2 * 2,0 GHz, 160 GB HDD, 2 GB RAM DDR3
Include licenţă Windows 7 Professional
Include licenţă TomTouch Secure Browser Software

Opþiuni Ecran LCD 17” în format 5:4 sensibil la atingere, rezoluţie 1280 * 1024 pixeli, 16,7 
milioane culori, luminozitate 250 cd/m2, unghi de vizualizare 160° / 160°
Ecran LCD 19” în format 16:10 sensibil la atingere, rezoluţie 1440 * 900 pixeli, 16,7 
milioane culori, luminozitate 300 cd/m2, unghi de vizualizare 178° / 178°
Sticlă securizată antivandalism 4, 6 mm
Tastatură din aluminiu, antivandalism; poate include scanner de business card, track 
ball
Conectică – ADSL modem/router, ISDN, Wireless LAN, Bluetooth
Cameră video web – 1,3 megapixeli
Microfon
Senzor de proximitate
Personalizare – autocolant, serigrafiere
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