N aše

služby

PRODUKTY
KIOSK NA MIERU

PRENÁJOM KIOSKU

KIOSK NA LEASING

GRAFICKÉ PRÁCE

Hľadáte niečo netypické a štýlové, čím by ste zaujali vašich klientov ? Chcete niečím oživiť váš
interiér alebo exteriér? Ste na správnom mieste. Okrem dizajnovo pekných infokioskov vám
vieme vytvoriť aj grafický návrh, pútavé dotykové menu a upraviť obsah presne podľa vašich
predstáv. Ak pripravujete nejakú akciu, môžete si dotykvý infokiosk zapožičať na niekoľko dní
alebo hodín. Ak máte záujem o kúpu infokioskov alebo iných produktov a aktuálne nemáte
hotovosť, pomôžeme vám s vybavením leasingu.

G rafický
INTERAKTÍVNE MAPY

obsah pre infokiosky
RÔZNE TYPY ÚVODNÉHO MENU

ZÁBAVNÉ HRY

FOTO GALÉRIE ● WEBOVÉ STRÁNKY ● ČASOVÁ OS ● PDF PREHLIADAČ ● PODUJATIA

K ontakt

AVsystems s.r.o.
Račianska 66,
831 02 Bratislava

www.infokiosk.sk
info@infokiosk.sk

+421 905 222 787
+421 2 53 636 250

Interiérové infokiosky
Vhodné do prostredia s teplotou 0°C až + 40°C. V prevedení samostatne stojace, na
nožičke alebo závesné na stenu. V modernom a elegantnom dizajne, ktorý zapadne do
každého interiéru. Všetky infokiosky majú hladký povrch displeja pre pohodlnejšie a
hladšie ovládanie. Používame najpresnejšiu PCAP dotykovú technológiu rovnakú ako
smartfóny. Niektoré modely sú k dispozícií v rôznych farebných prevedeniach.

VIAC MODELOV NÁJDETE NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

ST-10 SIMPLE

ST-SE2730TAB

ST-VRS2725

TB-FS4235/TA10

Uhlopriečka: 10”, 12”, 14”
Farba: čierna, vzorkovník RAL

Uhlopriečka: 27”
Farba: čierna

Uhlopriečka: 27”
Farba: vzorkovník RAL

Uhlopriečka: 32”, 42”, 47”
Farba: čierna s drevom, vzorkovník RAL

ST-SE4240/AV

ST-ML3235

TB-MB4335/LA

TB-IK2235/AV

Uhlopriečka: 27”, 32”, 42”
Farba: čierna

Uhlopriečka: 32”, 40”
Farba: čierno - biela

Uhlopriečka: 32”, 40”, 43”, 49”, 55”
Farba: biela

Uhlopriečka: 22”, 27”
Farba: vzorkovník RAL

TM-P510/ML

TM-ML2235

TM-MS4270

TM-FD4270

Uhlopriečka: 19”
Farba: čierna, biela, vzorkovník RAL

Uhlopriečka: 22”
Farba: čierna, biela, vzorkovník RAL

Uhlopriečka: 42”, 49”, 55”
Farba: čierna

Uhlopriečka: 32”, 42”, 46”, 55”
Farba: čierna, biela

Exteriérové infokiosky
Vhodné do vonkajšieho prostredia s teplotou -30°C až + 40°C ( s klimatizačnou jednotkou
až do + 50°C ). V prevedení samostatne stojace, na nožičke alebo závesné na stenu. V modernom
a odolnom dizajne, ktorý upúta každého okoloidúceho. Infokiosky majú zabudované kúrenie
a chladenie, čo zaručí bezproblémový chod v každom počasí. Používame najpresnejšiu PCAP
dotykovú technológiu rovnakú ako smartfóny, zabudované anti-glare sklo výrazne potláča odlesk
svetla.

VIAC MODELOV NÁJDETE NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

FD-SM3210WL

AL-OW4925WL

PT-NM4625/OTP

ML-AV4325/LEG

Uhlopriečka: 24”, 32”, 38”
Farba: čierna, chróm, vzorkovník RAL

Uhlopriečka: 22”, 32”, 43”, 49”, 55”, 65”
Farba: čierna

Uhlopriečka: 32”, 46”, 47”, 55”, 75”, 84”
Farba: čierna, biela, vzorkovník RAL

Uhlopriečka: 43”
Farba: čierna

AG-PD4720WL

AG-PD4720/OTP/AC

FD-EXS4625/OTP/AC

AG-PDM4325OTP

Uhlopriečka: 19″, 24″, 32″, 42″, 47″,
55″, 60″, 70″, 72″, 75″
Farba: čierna

Uhlopriečka: 47”
Farba: čierna, šedá

Uhlopriečka: 46”, 55”, 65”
Farba: čierna, šedá, vzorkovník RAL

Uhlopriečka: 43”
Farba: čierna

Digital Signage - prenosné reklamé monitory
Odlíšte sa od konkurencie s moderným prezentovaním svojich produktov. Prenosný „Áčkový
banner“ - monitor s prehrávačom, ktorý zvládne prehrať videá, hudbu aj obrázky. Upúta pozornosť
podstatne viac ako statický rollup či banner. Výhodu je rýchla a jednoduchá výmena obsahu,
ušetríte množstvo papiera a tlačového materiálu.

AL-A49BOARD
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Dotykový výklad / Úradná tabuľa
UROBÍME VÁM VCHOD ALEBO VÝKLAD PREDAJNE ČI ÚRADU ZAUJÍMAVÝ A INTERAKTÍVNY!

Sklenený výklad alebo vchod do hrúbky 6 - 8 mm vám premeníme na dotykovú obrazovku.
Používame špecifické veľmi presné dotykové fólie, ktoré fungujú ako smartphone. Možnosť
výberu veľkosti dotykovej plochy od uhlopriečky 21,5“ (54 cm) až do 84“ (213 cm). FullHD LCD
so svietivosťou 700 Cd - 3000 Cd. Voliteľný interaktívny software na prezeranie obsahu peknou a
zábavnou formou.

Svietivosť 700 Cd s automatickým nastavením jasu displeja
Pracovná teplota 0°C až +50°C
49” IPS FullHD displej - 1920x1080 px
Pozorovací uhol 178°
Rozmery 830 x 1752 x 262 mm / váha 49 kg
Zabudované reproduktory
Výdrž batérie 12 hodín / doba nabíjania 7 hodín
Interná pamäť 6 GB
Plánovač obsahu pre zobrazenie reklamy vo vami nastavenom čase

FD-A32BOARD
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Svietivosť 500 Cd
Pracovná teplota 0°C až +40°C
32” LED FullHD displej - 1920x1080 px
Pozorovací uhol 178°
Rozmery 500 x 940 x 70 mm
Váha 14 kg
Zabudované reproduktory
Napájanie 230V
Obsah prehrávaný z USB kľúča alebo SD karty
Farba: strieborná, čierna, vzorkovník RAL

ĎALŠIE MODELY NÁJDETE NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Všetky použité technologické zariadenia
( počítač, monitor, záložný zdroj, dotyková
fólia, ... ) sú inštalované v špeciálnom
kryte, ktorý je vyrobený na mieru, s
uzamykateľnými servisnými dvierkami.
Kryt je možno polepiť fóliu ľubovoľnou
grafikou. Vypracujeme vám grafický
návrh dizajnu vchodu resp. výkladu a
zabezpečíme jeho realizáciu - nalepenie
fólií na sklenenú výplň výkladu.

KRYT NA HARDVÉR

ZÁLOŽNÝ ZDROJ

FINÁLNA REALIZÁCIA

Infokiosk na mieru
PRIPRAVUJETE PROJEKT V KTOROM CHCETE MAŤ INFOKIOSK VO VLASTNOM DIZAJNE ?

Infokiosk dokážeme zabudovať do rôznych materiálov, nábytku alebo na mieru vyrobených
stojanov. Kontaktujte nás, navrhneme vám optimálne riešenie, vyrobíme infokiosk na kľúč.

Priemyselné infokiosky
Špeciálne navrhnutý kryt pre počítače a monitory, ktoré sa používajú v prašnom alebo vlhkom
prostredí priemyselných podnikov. V ponuke máme aj kryty vyrobené z medicínskej ocele 316 s
krytím IP65, ktoré spĺňajú kritéria pre použitie do medicínskeho prostredia.
Vhodné do priemyslu, náročných výrobných hál. Možnosť doplniť priemyselnú klávesnicu, dotykovú
obrazovku, čítačku kariet ...

Mediálny prehrávač s GPS senzorom
Vďaka tomuto zariadeniu dokážete zobrazovať informácie na správnom mieste podľa GPS súradníc.
Mediálny prehrávač s LCD monitorom je možno zabudovať do autobusu alebo mestského “vláčika”.
Nastavte si pomocou GPS súradníc, kde a aké informácie sa majú zobrazovať a môžete vyraziť.
Akonáhle sa zariadenie dostane do oblasti v okruhu 100m ( nastaviteľné ) od vami zadaného
miesta, spustí sa vaša prezentácia - video, audio alebo obrázky. Takto si viete naplánovať
zobrazovanie obsahu po celej vašej ceste. Môžete informovať pasažierov o zaujímavých miestach
alebo pamiatkách pri ktorých, sa aktuálne nachádzajú.
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Prenosný mikrofón so zabudovaným reproduktorom
Easymic je ľahký, prenosný mikrofón a reproduktor v jednom,
s ktorým vás bude zaručene počuť.
•
•
•
•
•

jednoduché a intuitívne ovládanie
zabudovaný reproduktor a zosilňovač s výkonom 10W
výdrž batérie až 6 hodín
dosah zvuku až na 20 metrov (10 m v exteriéri, 20 m v interiéri)
vhodný do akéhokoľvek prostredia

KTO EASYMIC URČITE VYUŽIJE ?
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Turistickí sprievodcovia
Ak sa často nachádzate na rušných miestach a potrebujete, aby vás bolo
počuť, Easymic bude vždy vašim spoľahlivým spoločníkom.
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Skupinové výlety, športové akcie, oslavy, posedenia
Pokiaľ uporiadavate školský výlet, či komentujete športovú udalosť,
alebo práve vediete príhovor na stretnutí či rodinnej oslave, ktorá sa
koná vonku, a chcete aby vám všetci venovali pozornosť, vyskúšajte
Easymic!
Učitelia aj študenti
Učitelia môžu mikrofón využiť v malých prednáškových miestnostiach
či triedach, no z jeho výkonu budete príjemne prekvapení aj pri vedení
exkurzie, kedy potrebujete aby vaš výklad alebo prednáška bola
zrozumiteľná, a to nielen obsahom.
Firemné semináre a konferencie, eventy a prednášky
Pri predstavovaní inovatívneho nápadu či dôležitom firemnom školení
potrebujete, aby vás počuli aj kolegovia sediaci vzadu miestnosti.
Nenechajte teda nič na náhodu a využite Easymic!

Dodávané príslušenstvo

