Ο Εντυπωσιακός Σταθμός Πληροφόρησης

LOXIAS ST17L & SV17L
Σταθμός πληροφόρησης (infokiosk)

Πλεονεκτήματα
❍❍ Παρουσίαση video.
❍❍ Χειρισμός από οθόνη αφής.
❍❍ Αυτόνομη μονάδα.
❍❍ Στερεοφωνικός ήχος.
❍❍ Αντοχή σε σκληρή χρήση.
❍❍ Μεταλλικό πληκτρολόγιο
με track-ball βιομηχανικών
προδιαγραφών.
❍❍ Κατασκευή από αλουμίνιο και
χάλυβα.
❍❍ Προσβάσιμο από άτομα με
ειδικές ανάγκες και παιδιά.
❍❍ Δυνατότητα προσθήκης
κερμοτοδέκτη.
❍❍ Αυτοφωτιζόμενη διαφημιστική
επιφάνεια.
❍❍ Οθόνη με προστασία εναντίον
βανδαλισμών και καιρικών
συνθηκών.
Εφαρμογές
❍❍ Μουσεία.
❍❍ Πινακοθήκες.
❍❍ Γκαλερί.
❍❍ Θεματικά πάρκα.
❍❍ Ιστορικοί και αρχαιολογικοί
ημι-υπαίθριοι χώροι.
❍❍ Εκθεσιακοί χώροι.
❍❍ Χώροι παροχής υπηρεσιών.
❍❍ Εμπορικά κέντρα.

Ο πολυσταθμός LOXIAS ST17L/SV17L είναι μια δυνατή λύση αντοχής. Προορίζεται
για ημι-υπαίθριους ή κλειστούς χώρους, είναι κατασκευασμένος από ατσάλι.
Το design και η εργονομική κατασκευή επιτρέπει την ενσωμάτωση ποικιλίας
ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών ενώ μπορεί να φέρει και διάφορους
τύπους πληκτρολογίων με track-ball ή touch-pad.
Ο σταθμός πληροφόρησης LOXIAS ST17L/SV17L υποδέχεται επίπεδη οθόνη 17’’. To
μοντέλο ST17L έχει οθόνη αφής, ενώ το SV17L απλή LCD/TFT οθόνη.

LOXIAS ST17L/SV17L
Σταθμός πληροφόρησης (infokiosk)

Αναπαραγωγή ήχου
❍❍ Ψηφιακός ήχος MP3, WMA, AAC,
PCM Wave.
Αναπαραγωγή εικόνων και video
❍❍ Ψηφιακό video MPEG-2, MPEG-4,
Flash, JPG, PNG.
Έξοδοι ήχου
❍❍ 2 ενσωματωμένα μεγάφωνα.
Oθόνη
❍❍ Έγχρωμη οθόνη LCD αφής 17 ιντσών,
με αντι-ανακλαστική επίστρωση
και κατασκευή βιομηχανικών
προδιαγραφών για την αντοχή.
❍❍ Ευκρίνεια 1280x1024 pixel,
16,7 εκ. χρώματα.
Πληκτρολόγιο
❍❍ Μεταλλικό πληκτρολόγιο με track-ball
αντιβανδαλιστικού τύπου.
Συνδεσιμότητα
❍❍ O ηλεκτρονικός υπολογιστής που θα
φιλοξενηθεί στο σταθμό LOXIAS Sx17L
μπορεί να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο ή
στο internet με ενσύρματο ή ασύρματο
τρόπο.
❍❍ Η ενημέρωση του περιεχομένου
μπορεί να γίνεται μέσω τοπικού
δικτύου ή του διαδικτύου όταν ο
σταθμός είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο
ή το διαδίκτυο.
Ανάρτηση και συνθήκες λειτουργίας
❍❍ Η συσκευή αντέχει σε κραδασμούς,
υγρασία και υψηλές και χαμηλές
θερμοκρασίες.
❍❍ Θερμοκρασίες λειτουργίας: 5-45 °C,
υγρασία 70%. Σε ειδικές περιπτώσεις
υγρού ή θερμού περιβάλλοντος μπορεί
να ζητηθεί αντοχή σε υψηλότερες
τιμές θερμοκρασίας/υγρασίας.
Χρώματα
❍❍ O σταθμός διατίθεται σε μεταλλικό
χρώμα RAL9006/Μαύρο.
Διαστάσεις
Ύψος:150,0 εκ.
Πλάτος: 45,0 εκ.
Βάθος: 45,0 εκ.
Βάρος: 50,0 κιλά.

Ο Σταθμός Πληροφόρησης
υποστηρίζει υπηρεσίες για
άτομα με προβλήματα στην
όραση και την ακοή.
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