Round
terminale interactive

La prima vedere, arată ca o cabină telefonică
în formă cilindrică, în fapt este un terminal
care înglobează cu mare succes o plasmă high
brightness de 42”, o zonă de afiºare pentru
backlit de 1,3 m înălþime ºi în interior un monitor
sensibil la atingere de 17”.
Spaþiul interior oferă intimitate ºi protecþie
celui care navighează prin aplicaþii, în timp ce
structura exterioară face posibil afiºajul din orice
unghi este privit.
De ce? Este un terminal ce inspiră protecþie ºi
intimitate utilizatorului, fără să fie necesară
construcþia vreunei carcase exterioare. Pe de altă
parte este un terminal ce oferă vizibilitate prin
construcþia circulară. De ce nu?
Aplicabilitate
Primării.
Consilii locale.
Prefecturi.
Muzee ºi alte instituþii culturale.
Aeroporturi ºi gări.
Universităþi.
www.tomtouch.ro
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Date tehnice
Carcasă

TDA de grosime (≠) 3 mm, vopsită electrostatic

Dimensiuni ºi masă

2000 * 851 * R 650 mm (înălþime * lăþime * adâncime)
450 kg

Ecran (1)

Display LCD 17” Wide, în format 16:10 sensibil la atingere – senzori IR Touch 17”
Rezoluţie 1440 * 900 pixeli
16,7 milioane culori
Luminozitate 250 cd/m2
Unghi de vizualizare 160° / 160°

Ecran (2)

Plasmă 42” în format 4:3, sensibil la atingere – senzori IR Touch 42”
Rezoluţie 1024 * 768 pixeli
16,7 milioane culori
Luminozitate 1500 cd/m2
Unghi de vizualizare 160° / 160°
Speakere încorporate

2*PC

Gigabyte Intel G31, procesor Celeron Dual Core, 2 * 2,5 GHz, 160 GB HDD, 1 GB
RAM, Gigabyte NVIDIA Graphics PLUS, DVD, Minitower Case
Include licenþă Windows 7 Prof
Include licenþă TomTouch Secure Browser Software

UPS
Opþiuni

Putere intrare (VA): 1200, Temperatura de funcþionare: 0 - 40 °C
Ecran (1) 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°
Ecran (2) Plasmă 50” în format 16:9, rezoluþie 1365 * 768 pixeli, 16,7 milioane
culori, luminozitate 1500 cd/m2, unghi de vizualizare 160° / 160°, speakere
încorporate
Sticlă securizată antivandalism 4, 6, 8, 10 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

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

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

contact@tomtouch.ro
www.tomtouch.ro
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