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Implicarea TomTouch în a salva timpul ºi banii clienþilor noºtri 
înseamnă că deþinem tot ce aveþi nevoie pentru a crea sistemul 
perfect pentru organizaþia dvs. Gama diversificată de chioºcuri 
tranzacþionale, atât pentru indoor, cât ºi pentru outdoor, ne 
permite să vă construim o soluþie de plată self-service complet 
customizată nevoilor dvs.
Oricare ar fi plăþile ce trebuie colectate, oricare ar fi dimensiunea 
lor, un chioºc TomTouch poate face această operaþiune mai 
uºoară, atât pentru dvs., cât ºi pentru clienþii dvs.

terminal interactiv de platã 
Payment

Beneficii
• chioºcurile de plată self-service sunt la dispoziþia beneficiarilor 24/7, 

incluzând aici ºi îmbinarea cu alte modalităþi de plată, precum plata 
online sau cu plata altor servicii conexe;

• se reduc astfel costuri ale tranzacþiilor, personal angajat nenecesar sau 
cheltuieli ale instituþiei cu spaþiul de funcþionare;

• introducerea unei plăþi în modalitate electronică reduce riscul greºelilor ºi 
a costurilor de reconciliere; se elimină ºi etape intermediare între plătitor 
ºi beneficiarul final ºi, evident, măreºte viteza tranzacþiei, cel puþin pentru 
utilizator;

• se îmbunătăþeºte accesul la disponibilităþile de bani pentru beneficiar, căci 
tranzacþiile se desfăºoară direct către contul/conturile acestuia;

• funcþiuni de securitate precum ecrane ce protejează intimitatea sau 
senzori de proximitate asigură securizarea tranzacþiilor;

• posibilitatea de a avea comunicarea în mai mult decât o limbă de 
circulaþie;

• se reduce riscul de aglomerare ºi formare a sistemului de coadă ºi astfel se 
îmbunătăþeºte serviciul pentru utilizator.



Carcasă Tablă de inox satinat cu 
grosimea (≠) de 2,5 mm

Dimensiuni ºi masă 1875 * 560 * 480 mm 
(înălþime * lăþime * adâncime)
55 kg

Ecran (1) LCD 19” în format 16:10, 
Rezoluþie 1440 * 900 pixeli
16,7 milioane culori, luminozitate 300 cd/m2 
Unghi de vizualizare 178° / 178°

Ecran (2) Display LCD 17” în format 5:4 sensibil la atingere, rezoluþie 1280 * 1024 pixeli
16,7 milioane culori, luminozitate 250 cd/m2, unghi de vizualizare 160° / 160°

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 Putere intrare (VA): 1200

Cititor bancnote Rată de validare: 96% sau mai mare
Laþimea bancnotei: 67 sau 71 mm laþime (lăþime fixă) sau 62 - 82 mm (lăþimi 
multiple), 4 căi de introducere a bancnotei

Imprimantă Viteza de imprimare: până la 200 mm / sec
Lăþimea hârtiei: de la 45 mm la 82.5 mm
Grosimea hârtiei: până la 255g/m2

Cititor card bancar 
+ Pin Pad

Soluþie VeriFone
1. VX700 PN
2. SCR710 PN

Cititor cod de bare Viteza de scanare: 250 scanări / sec
Distanþa de citire: 50mm ~ 250mm

Opþiuni 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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