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Aplicabilitate
Publicitate interactivă în staþiile de autobuz.

terminale interactive 
Bus Citylight

Aºteptarea autobuzului în staþie devine un 
proces chiar plăcut ºi interesant dacă acea 
staþie dispune de un terminal interactiv. Te 
poþi juca, poþi viziona materiale video, poþi 
afla lucruri cât timp stai în staþie. Orice tip 
de informaþie poate ajunge direct targetat 
către utilizator, căci tehnologia este una 
interactivă.
Staþia de autobuz este un spaþiu suport 
media deosebit de avanjos pentru 
beneficiarii unui astfel de proiect – pe de o 
parte un proiect interactiv este unul în care 
datele de utilizare sunt vizibile în timp real 
ºi astfel este facilitat accesul la statistice 
altfel nesperate, iar pe de altă parte marca 
sau produsul prezentat(ă) comunică cu 
utilizatorul, îl atrage în acþiuni ce-i sunt 
confortabile ºi astfel publicitatea seface 
firesc ºi natural.



Carcasă Echipamentul este produs din tablă de inox cu grosimea (≠) de 2mm ºi este protejat 
la forþa de atac ºi izolat complet.
Temperatura de funcþionare a terminalului este cuprinsă între -20°C ºi + 60°C ºi este 
funcþional în mediul exterior ºi interior.
Sistemul conþine aparat de aer condiþionat cu freon, care este legat la un termostat 
care porneºte încălzirea la +5°C ºi răcirea la +25°C, temperatură constată în incintă. 
Ideal pentru 18 m3. Circularea aerului în incintă este dirijată de 8 ventilatoare, fiec-
are cu puterea de 50 m³/h. clasa energetica B

Dimensiuni ºi masă 2110 * 1110 * 250 mm (înălţime * lăţime * adâncime)
90 kg

Ecran Plasmă 42” în format 16:9, sensibil la atingere – senzori Dual Touch 42”, rezoluþie 
1024 * 768 pixeli, 16,7 milioane culori, luminozitate 1400 cd/m2, contrast: 
2.000.000:1 (400:1), unghi de vizualizare 160° / 160°, speakere încorporate.

Senzor Dual Touch, LED Cell, atingere: deget, mănuºă, minim detectabil: 6 mm; transmisie 
de lumină: >95%, cu sticlă; acurateþe a atingerii: ±1.5 mm; timp de răspuns: 7 ms.

Sticlă securizată antivandalism minim 3 mm (opþional până la 10 mm)

PC Intel Pentium Dual Core 3.0 GHz, 2M, MB Gigabyte, 2xDDR III, video, GbLAN, 4xSA-
TA 2, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI; WESTERN DIGITAL 320GB, 7200rpm, SATA3, 
16MB; KINGSTON DDR3 2GB 1333Mhz Non-ECC; Video Gigabyte nVidia GeForce 
G210, 1024MB, GDDR2, 128bit, HDMI, PCI-E.
Sistem de operare: Windows 7 PRO- x86
Licenþe: TT Secure Browser, TT AdVision.
UPS - putere 1000.

Opþiuni Plasme 50”, 63” în format 16:9, sensibil la atingere – senzori Dual Touch, Multi-
touch 50”, 63”, rezoluþii Full HD, 16,7 milioane culori, luminozitate 1500 cd/m2, 
unghi de vizualizare 178° / 178°, speakere încorporate.
Conectică – ADSL modem/router, ISDN, Wireless LAN, Bluetooth
Cameră video web – 1,3 megapixeli
Microfon
Senzor de proximitate
Personalizare – autocolant ºi/sau backlit
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