Totem Outdoor
terminale interactive

Totem este un sistem elegant de digital signage
stand-alone, destinat spațiilor intens circulate în care
este nevoie de o promovare intruzivă. Ideal pentru
artere stradale intens circulate, stații de autobuz
sau metrou, instituții publice – TomTouch Totem
promite o mai bună vizibilitate și o mai bună captare
a atenției, datorită ecranului sensibil la atingere de
până la 70 de inch diagonală.
Soluția este căutată în general de piața de media
și publicitate, fiind terminalul cel mai potrivit
interacțiunii stradale (outdoor), interacțiune ce
devine mai interesantă, mai complexă și atractivă
datorită ecranului mare sensibil la atingere.
Aplicabilitate
Publicitate interactivă stradală
Informare centralizată urbană
Târguri și expoziții, mall-uri, hypermarket-uri.
Operatori FMCG.
Operatori comunicații.
Complexe rezidențiale și clădiri de birouri.
Școli și universități; campus-uri universitare.
Muzee și alte instituții culturale.
Aeroporturi și gări, stații de metrou.
www.tomtouch.ro

Date tehnice
Carcasă

Tablă de inox satinat sau/și aluminiu
Certificată pentru lucru în mediu extern IP65
Temperatura de operare (la umbră) -40 +55 grade Celsius
Temperatura de operare (la soare) -40 +75 grade Celsius
Operare în condiții de umiditate 5% - 90%
Dimensiuni estimative 700 * 2050 * 380 mm
Dotată cu ventilație activa tip AC, încălzire/răcire. Circularea aerului în interiorul carcasei se
va face în circuit închis. Fluctuația temperaturii interioare este 15 - 35 grade Celsius
Dotată cu cheie magnetică
Consum estimat 0.9 kW

Ecran

Display touchscreen LED profesional 32 de inch, FullHD
Condiții de funcționare 24/7/365
Luminozitate 1200 nits
Contrast 4000:1
Mod de instalare portrait 9:16
Unghi de vizibilitate 178/178
Dimensiunea ecranului ce poate fi utilizat 426 * 731 mm
Durată de viață mai mare de 50.000 de ore de funcționare
Sticlă de protecție 4+4 mm, sticlă securizată și antireflexivă, mai puțin de 1%

PC

Windows 7 Professional
Procesor Intel Core i5-4460, 3.2GHz, 6MB
Memorie 4 GB DDR3 1333 RAM (opțional până la 16 GB)
Placă video Intel HD Graphics 3000
HDD 500 GB SATA
Conectori externi: 2 * USB 2.0, RJ45, butoane de reset și on/off
Conectori interni: RJ45, alimentare, tablou electric
Speakere 2 * 140 W

Opțiuni

Controller hardware / software
Control si supervizare tehnica de la distanta
Pornire la cald
Pornire la rece
Alerte automate Display 50” - 82” în format 16:9/4:3, sensibil la atingere – senzori IR
Touch 50”-82”, rezoluții > 1920 * 1080 pixeli, 16,7 milioane culori, luminozitate > 1500
cd/m2, unghi de vizualizare 178° / 178°
Sticlă securizată antivandalism până la 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 minim 1,3 megapixeli
Senzor de proximitate
Funcțiuni de plată acceptator de monede, bancnote, cititor de card bancar + tastatură
PIN.
Personalizare autocolant și/sau backlit.
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