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Desktop ilustrează doar o valenþă a acestui terminal. 
În general TomTouch se prezintă ca fiind partenerul 
flexibil, cu experienþă în producþia de terminale 
customizate, însă Desktop chiar este un terminal deja 
implementat în 3 forme – cu suport pentru masă, cu 
picior metalic pentru podea ºi cu prindere pe perete.
Este un terminal versatil, elegant ºi discret, foarte 
potrivit în orice mediu, căci este obiºnuit să stea acolo 
unde îl aºezi; nu este pretenþios încât să-þi ceară spaþiu 
special.
TomTouch Desktop este terminalul modular, foarte 
flexibil pe înălþime, planeitate ºi uºor de mutat într-o 
nouă locaþie, dacă este cazul. Este un terminal muncitor, 
care te ajută acolo unde ai nevoie, oricând.

Aplicabilitate
Publicitate interactivă stradală.

Informare centralizată urbană.

Târguri ºi expoziþii, mall-uri, hypermarket-uri.

Operatori FMCG.

Operatori comunicaþii.

Complexe rezidenþiale ºi clădiri de birouri.

ºcoli ºi universităþi; campus-uri universitare.

Muzee ºi alte instituþii culturale.

Aeroporturi ºi gări, staþii de metrou.

terminale interactive 
Desktop



Carcasă Tablă de aluminiu, cu grosimea (≠) de 3 mm

Dimensiuni ºi masă 440 * 395 * 83 mm (înălþime * lăþime * adâncime)
12 kg

Ecran Display 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°

PC Desktop PC, procesor Intel Celeron P4600 (2 Cores / 2 Threads, 2.0 GHz, 2 MB, Intel 
HD Graphics), 160 GB HDD, 2 GB RAM, DVD, WLAN, Bluetooth 2.1
Include licenþă Windows 7 Professional 32-bit
Include licenþă TomTouch Secure Browser Software

Opþiuni Ecran LCD 19” în format 16:10 sensibil la atingere
Rezoluþie 1440 * 900 pixeli, 16,7 milioane culori
Luminozitate 300 cd/m2, unghi de vizualizare 178° / 178°
Sunet 2 * boxe integrate + amplificator 
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
Funcţiuni de plată – acceptator de monede, bancnote, cititor de card bancar + 
tastatură PIN
Personalizare – autocolant ºi/sau backlit

Braşov
str. Iuliu Maniu nr. 43
tel. (+4) 0268549004
fax (+4) 0372871732

contact@tomtouch.ro
www.tomtouch.ro

Bucureşti
str. Matei Basarab nr. 104, ap. 70
tel. (+4) 0213232772
fax (+4) 0372871732
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