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ITT-90 Info Touch Tower 

  

Az exkluzív megjelenésű formatervezett torony elsősorban internet 

terminálként szolgál. 

 A földön álló, ülve kezelhető High Tech termék: nemesacél 

burkolat, asztrálezüst színű váz, és a magas minőségű beépített 

elektronika jellemzi. Ütésálló, szilárd és könnyen tisztítható. A 

beépített LCD képernyővel egyszerű és kényelmes ember - gép 

kapcsolat, a nagysebességű Pentium IV típusú géppel gyors 

válaszidők valósíthatók meg. A vizuális tájékoztató funkciót 

kiegészíti, hogy az Info Touch Tower beépített sztereoerősítővel, 

két hangfallal is el van látva, sőt külső hangszórók is kapcsolhatók 

hozzá. A kezelői felület a nemzetközi standard Microsoft Internet 

Explorer. Ethernet számítógép hálózatra vagy telefonhálózatra 

kapcsolható. 

 

Tulajdonságok: 

• Információk megjelenítésére, 

tájékoztatására, publikus Internet 

elérésre szánt kültéri modell 

• Egyszerű, elegáns kivitel 

• Könnyű bővíthetőség 

Műszaki Jellemzők: 

• 17”-os LCD monitor  

• vandálbiztos, rozsdamentes acél 

billentyűzet és trackball 

• korszerű informatikai háttér 

• Ethernet, RS485, RS232, USB 

• 10/100/1000MB interfész 

• Görgős kurzorpozicionálás 

• Környezeti hőmérséklet: 0- +50º 

• Relatív páratartalom: max. 80% 

• 2x40 W beépített hangfal 

• Külső hangszóró csatlakozás 

• USB csatlakozó 

• Grafikus kártya 

• Vandálbiztos kialakítás 

• Rögzíthető talpazat 

• Távmenedzselhető 
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Opciók: 

• UPS Szünetmentes tápegység 

• Wireless kapcsolat  

• Telefonmodem  

• Infravörös jelenlét érzékelő   

• Egyéb PCMCIA kapcsolat 

• multimédia KIT (aktív hangszórópár) 

• érintőképernyő 

• A4 lézernyomtató 

• Webkamera 

• CD-ROM meghajtó 

• Mágneskártya-olvasó 

• Omnidirektonális lézeres vonalkódolvasó 

• RFID Proximity kártyaolvasó 

• Lexan esővédő tető 

 

Alkalmazási területei 

 

• Internet kioszk 

• Vevőtájékoztató kioszk 

• Ügyfélirányító állomás 

• Céginformációk, útmutatók megjelenítése 

• Termékbemutatók 

• Eladáshelyi aktuális ajánlatok 

megjelentetése 

• Aktuális készletek, árlisták, árfolyamok 

lekérdezése 

• Rendelések leadása 

• Törzsvásárlók, regisztrált ügyfelek, 

jogosult tagok azonosítására proximity 

kártyával 

 


