Totemterminale
Indoor
interactive

Totem este un sistem elegant de digital signage standalone, destinat spaþiilor intens circulate în care este nevoie
de o promovare intruzivă. Ideal pentru holuri, intrări,
lobby-uri ºi spaþii care nu permit suspendarea – TomTouch
Totem promite o mai bună vizibilitate ºi o mai bună
captare a atenþiei, datorită ecranului sensibil la atingere
de minim 50 de inch diagonală.
Soluþia este căutată în general de piaþa de media ºi
publicitate, fiind terminalul potrivit interacþiunii în spaþiile
comerciale, interacþiune ce devine mai interesantă, mai
complexă ºi atractivă datorită ecranului foarte mare.
Aplicabilitate
Târguri ºi expoziţii, mall-uri, hypermarket-uri.
Operatori FMCG.
Operatori comunicaţii.
Centre de conferinţe.
Complexe rezidenţiale ºi clădiri de birouri.
ªcoli ºi universităţi; campus-uri universitare.
Muzee ºi alte instituţii culturale.
Hoteluri ºi restaurante.
Cluburi, baruri ºi petreceri.
Aeroporturi ºi gări, staţii de metrou.
www.tomtouch.ro
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Carcasă

Metalică, cadru din alucobond tratat, grosimea (≠) de 3 mm

Dimensiuni ºi masă

2305 * 1100 * 500 mm (înălţime * lăţime * adâncime)
90 kg

Ecran

Plasmă 50” în format 16:9, sensibil la atingere – senzori IR Touch 50”
Rezoluţie 1365 * 768 pixeli
16,7 milioane culori
Luminozitate 1500 cd/m2
Unghi de vizualizare 160° / 160°
Speakere incorporate

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 licenţă WIN 7 Prof
Include licenţă TomTouch Secure Browser Software
UPS - putere 1200

Opþiuni

Plasmă 63” în format 16:9, sensibil la atingere – senzori IR Touch 63”
Rezoluþie 1920 * 1080 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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