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O soluţie elegantă de amplasare 

Protecţia împotriva vandalismului nu trebuie sa fie 
în contradicţie cu estetica şi friendlyway admire 17 
o demonstrează.

Designul clasic al kiosk-ului se potriveşte perfect 
cu cerinţele de securitate în spaţiile de mare trafic 
public.

Toate componentele vitale ale modelului admire 17 
sunt integrate securizat, soluţie  care minimizează 
timpul şi costurile de reparaţie cauzate de acte de 
vandalism.

Friendlyway admire 17 este într-adevar o creaţie 
care atrage admiraţia datorită eleganţei sale exem-
plare şi eficienţei costurilor.

friendlyway admire 17®
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Date tehnice

Dimensiuni

Configuraţie

Opţiuni

friendlyway admire 17

17 inch (rezoluţie: 1280 * 1024 pixeli)
• 440 * 495 * 192 mm (lăţime * înălţime * adâncime)
• 20 kg

• Design elegant al carcasei
• Învelis frontal din aluminiu anodizat
• Monitorul acoperit cu sticlă securizată
• Montare pe masă
• Boxe hi-fi integrate 
• Display de 17 inch foarte performant

Un calculator de ultimă generaţie împreună cu programul  • 
“friendlyway  electronic stability program” (orice start reporneşte 
calculatorul cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările potenţiale 
oferite de viruşi, troieni etc sunt eliminate)

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Tastatură din plastic sau din oţel rezistent la vandalism
• Reţea wireless (WLAN)
• Folie de personalizare a aparatului cu identitatea Dumneavoastra 

de marcă
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe 

teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway



Un vrajitor al publicităţii

Publicitatea se bazează pe atragerea atenţiei 
iar atenţia este atrasă când ceva încântă ochiul. 
Friendlyway advertis 17/32/40 are un aspect 
subtil şi deosebit ce găzduieste o gamă multiplă 
de servicii.

Cu toate că are o silueta zveltă, modelul advertis 
17/32/40 poate găzdui o multitudine de tehnologii 
printre care o unitate de inscripţionat DVD, o 
imprimantă, precum şi funcţii de plată. 

Display-ul de mari dimensiuni, atrage imediat 
atenţia prin stralucirea pură. Amplasat în partea 
de sus, acesta  asigură vizibilitatea reclamei chiar 
atunci cand kiosk-ul este ocupat de un utilizator, 
atrăgând astfel interesul vizitatorului. Aceasta 
este o abordare inteligentă de publicitate.

friendlyway advertis 17/32/40
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Configuraţie

Opţiuni

friendlyway advertis 17/32/40

17-inch ecran interactiv (fără ecran promoţional) 
(rezoluţie: 1280 * 1024 pixeli)
• 470.5 * 1615 * 161.5 mm (lăţime * înălţime * adâncime) 
• 40 kg

32-inch ecran promoţional (rezoluţie: 1360 * 768 pixeli)
• 750 * 2613 * 161.5 mm (lăţime * înălţime * adâncime) 
• 15 kg

40-inch ecran promoţional  (rezoluţie: 1360 * 768 pixeli)
• 1048 * 2613 * 161.5 mm (lăţime * înălţime * adâncime) 
• 20 kg

• Design elegant al carcasei
• Învelis frontal din aluminiu anodizat
• Marginile placii placate cu crom
• Display interactiv performant de 17 inch
• Touch screen
• Senzor ultrasonic de proximitate

Un calculator de ultimă generaţie împreună cu programul  “friendlyway  electronic stability program” (orice start • 
reporneşte calculatorul cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările potenţiale oferite de viruşi, troieni etc sunt eliminate)

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Display promoţional strălucitor de 32 sau 40 inch
• Reţea wireless (WLAN)
• Tastatura (plastic sau otel inoxidabil rezistenta la vandalism)
• Boxe hi-fi integrate 
• Se poate vopsi în orice culoare din gama RAL
• Inscipţionare DVD-uri
• 2 conectori USB (panoul frontal)
• Funcţii de plată (verificare monede şi bancnote)
• Folie de personalizare a aparatului cu identitatea Dumneavoastra de marcă
• Imprimantă termică (58–112 mm)
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway



7

O soluţie robustă de exterior

Friendlyway arctic 32 este proiectat special pentru 
amplasare în exterior, în spaţii publice urbane. În 
totalitate protejat la condiţiile climaterice poate fi 
folosit ca un terminal de informare, ghid de navig-
are sau sistem de ticketing.

Aspectul elegant, diminuat al terminalului se 
potriveste în orice locaţie urbană. Tehnologia de 
înaltă performanţă a calculatorului central a fost 
proiectată având în vedere utilizarea în spaţii 
exterioare. Electronica este bine protejată la apă 
şi poate fi prevazută opţional cu controlul tem-
peraturii şi protecţia la acte de vandalism. Fiecare 
terminal arctic 32 este prevăzut cu un ecran de 
sticlă protector.

Operarea, întreţinerea şi actualizarea continutului 
sunt implementate prin software, care comunică 
cu terminalul arctic 32 prin Internet, tehnologii 
wireless (GPRS, UMTS) şi alte metode actuale 
de telecomunicaţii. Software-ul facilitează de ase-
menea controlul simultan de terminale multiple.

friendlyway artic 32®
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friendlyway arctic 32

32 inch, slim / cu aer rece (rezoluţie: 768 * 1360 pixeli)
• 570 * 2060 * 183 mm (lăţime,înălţime,grosime) 
• 140 kg

32 inch, large / climatizat (rezoluţie: 768 * 1360 pixeli)
• 570 * 2060 * 340 mm (lăţime,înălţime,grosime) 
• 190 kg

Un calculator de ultimă generaţie împreună cu programul  • 
“friendlyway  electronic stability program” (orice start reporneşte 
calculatorul cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările potenţiale 
oferite de viruşi, troieni etc sunt eliminate)

• Designul carcasei proiectat pentru amplasări în exterior
• Display de 32 inch cu luminozitate mare transflectivă, proiectată 

pentru amplasare in medii externe 
• Sticlă protectoare a ecranului
• Card FSUE (watchdog)
• Modul GSM pentru supraveghere
• Webcam de exterior
• Element de încălzire cu control utilizator
• Protecţie de suprasarcină şi filtru de linie
• Sistem de răcire ventilat
• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*

• Climatizare
• DSL modem / router
• Adaptor Bluetooth
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe 

teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway



Adaptabil oricarei solicitări

În domeniul accesului facil la kiosk al persoanelor 
cu dizabilităţi, friendlyway butler 17 a instaurat 
noi standarde.

Înălţimea kiosk-ului se adaptează la utilizator 
prin apăsarea unui buton, făcându-l ideal pentru 
centrele medicale, cladirile oficiale şi punctele de 
informare în turism.

Asemenea tuturor celorlalte terminale friendly-
way, modelul butler 17 se caracterizează prin 
suprafaţa din aluminiu sau lac foarte strălucitor. 
Placa din faţă multifuncţională asigură o flexi-
bilitate mare a componentelor şi, cu tot aspectul 
compact, friendlyway butler 17 are un calculator 
modern şi puternic în centrul său.

Kiosk-ul este disponibil în două marimi de gro-
sime corespunzator cerinţelor tehnologice indi-
viduale. Pentru o flexibilitate suplimentară a 
instalarii, friendlyway butler 17 poate fi livrat ca o 
unitate independentă sau montat pe perete.

friendlyway butler 17®
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friendlyway butler 17

17 inch (rezoluţie: 1280 * 1024 pixeli)
• 980 * 1466–1966 * 800 mm (lăţime * înălţime * adâncime)
• 80 kg

• Design elegant al carcasei
• Învelis frontal din aluminiu anodizat
• Laturile carcasei cromate
• Montură electrică pe pardoseală cu reglarea continuă a înălţimii
• Suprafeţe utilizator
• Display de 17 inch foarte performant

Un calculator de ultimă generaţie împreună cu programul  • 
“friendlyway  electronic stability program” (orice start reporneşte 
calculatorul cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările potenţiale 
oferite de viruşi, troieni etc sunt eliminate)

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Boxe hi-fi integrate 
• Touch screen (normal, rezistent la şocuri, infraroşu)
• Tastatură din plastic sau din oţel rezistent la vandalism
• Cititoare de carduri magnetice sau cu cip
• Imprimantă termică (58 mm până la to A4)
• Funcţii de plată (verificare monede şi bancnote)
• Conectare ISDN
• Reţea wireless (WLAN)
• Webcam
• Cititor de coduri de bare
• Opţiuni telefon (analog sau VoIP)
• Panel pentru reclame illuminate şi design personalizat
• Folie de personalizare a aparatului cu identitatea Dumneavoastra 

de marcă
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe 

teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway



Parada modei în luxul digital

Supermodelele pot fi găsite pe podiumul din 
Paris, Milano, Londra, New York şi Tokio,  acum 
şi în oraşul dvs. natal. De ce să fiţi invidios pe 
lista exclusivă a invitaţilor VIP la cele mai pres-
tigioase prezentări de modă când puteţi vedea 
aceste prezentări în mărime naturală şi la cali-
tatea digitală a magazinului dvs. favorit ?

Două display-uri din modelul friendlyway cat-
walk 84 – caraterizate de o superbă luminozi-
tate şi rezoluţie pe toată suprafaţa sunt unite 
fară rupturi furnizând un ecran vertical combi-
nat de peste doi metri.

Unitatea centrală de calcul multimedia de 
înaltă performanţă asigură redarea conţinutului 
video al prezentarii, iar software-ul composer 
7 control media combină cele două display-uri 
fara ruptură, într-un singur ecran vertical.

friendlyway catwalk 84®
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friendlyway catwalk 84

84 inch (rezoluţie: 480 * 1706 pixeli)
• 660 * 2305 * 130 mm (lăţime * înălţime * adâncime) 
• 100 kg

• Design elegant al carcasei
• Învelis frontal din aluminiu anodizat
• Laturile carcasei cromate
• Montură la baza pentru stabilitate suplimentară
• Două ecrane de plasmă de 42 inch (fară cadru)
• Senzor de proximitate ultrasonic

Un calculator de ultimă generaţie împreună cu programul  • 
“friendlyway  electronic stability program” (orice start reporneşte 
calculatorul cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările potenţiale 
oferite de viruşi, troieni etc sunt eliminate)

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Boxe hi-fi integrate 
• Terminal disponibil in orice culoare RAL
• Folie de personalizare a aparatului cu identitatea Dumneavoastra 

de marcă
• Reţea wireless (WLAN)
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe 

teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway



Un clasic elegant

Sistemul de kiosk cel mai vândut în Europa, 
friendlyway clasic 17/19, a devenit etalonul pentru 
terminalele info moderne.

Friendlyway clasic 17/19 îmbină funcţiile cu 
eleganţa. Caracterizat prin o grosime de 4,7 cm, 
cu o suprafaţă din aluminiu sau de lac foarte 
lucios, această unitate se armonizează perfect cu 
orice mediu înconjurător.

Datorită unei largi game de opţiuni de tastaturi 
şi touch screen-uri, modelul clasic 17/19 oferă o 
flexibilitate mare. Calculatoare performante inte-
grate garantează operare impecabilă pentru toate 
tipurile de aplicaţii.

Friendlyway clasic 17/19 se potriveşte per-
fect prezentărilor comerciale şi evenimentelor. 
Datorită designului unic, transportul este rapid şi 
usor iar sistemele de fixare speciale îi asigură o 
mare stabilitate.

Friendlyway clasic 17/19 este proiectat ca un  
sistem modular: acest kiosk poate fi realizat con-
form cerinţelor individuale ale cumpărătorului. 
Pentru o personalizare totală a modelului clasic 
17/19 puteţi adăuga opţional, pe carcasă, o 
etichetă din foiţă metalică, cu identitatea com-
paniei.

disponibil şi pentru închiriere

friendlyway classic 17/19®



disponibil şi pentru închiriere
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friendlyway classic 17/19

17 inch (rezoluţie: 1280 * 1024 pixeli)
• 470.5 * 1606 * 577 mm (lăţime * înălţime * adâncime)
• 30 kg

19 inch (rezoluţie: 1280 * 1024 pixeli)
• 505 * 1645 * 582.5 mm (lăţime * înălţime * adâncime)
• 40 kg

• Carcasă cu un design elegant
• Învelis din aluminiu anodizat
• Laturile carcasei cromate
• Display de 17 sau 19 inch foarte performant

Un calculator de ultimă generaţie împreună cu programul  “friendly-• 
way  electronic stability program” (orice start reporneşte calculatorul 
cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările potenţiale oferite de viruşi, 
troieni etc sunt eliminate)

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Disponibil şi cu Apple Mac Mini
• Boxe hi-fi integrate 
• Touch screen (normal, rezistent la şocuri, infrarosu)
• Tastatură din plastic sau din oţel rezistent la vandalism
• Cititoare de carduri magnetice sau cu cip
• Conexiune ISDN
• Conexiune wireless (WLAN)
• Bluetooth
• Webcam
• Senzor ultrasonic de proximitate
• Folie de personalizare a aparatului cu identitatea Dumneavoastra 

de marcă
• Terminal disponibil in orice culoare RAL
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe 

teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway



Signalistică digitală

Seria produselor  friendlyway d-sign integrează 
calculatoare multimedia de performanţe înalte 
cu tehnologia modernă şi elegantă a display-
urilor.

Friendlyway d-sign 9.7~52 sunt modele com-
pacte care sunt recomandabile în special 
pentru  semnalizarea digitală a camerelor. 
În mod suplimentar, monitoarele de dimen-
siuni mici pot fi uşor integrate într-un concept 
expoziţional. Modelul d-sign 12 prezinta un PC 
fară ventilator, astfel incât poate fi încastrat  în 
perete.

Terminalul este în totalitate touchscreen, care 
este un alt avantaj pentru prezentari comer-
ciale şi de informare.

Conectarea terminalului d-sign 12 la reţeaua 
existentă de calculatoare este un proces rapid 
şi usor de realizat.

O gamă largă de opţiuni este disponibilă. 
Friendlyway d-sign 9.7~52 poate fi comandat 
cu cadrul confecţionat din sticlă, alamă, lemn, 
oţel inoxidabil, crom.

®friendlyway d-sign 12/17/32/40/52 - epaper 9.7
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Opţiuni

friendlyway d-sign 12/17/32/40/52 - epaper 9.7

9.7 ~ 52 inch (rezoluţie: 800*600, 1280*1024, 1360*768, 1360*768,  1920*1080, 1200*825 pixeli)
• 265,5 ~ 1075 * 162 ~ 1336 * 30 ~ 108 mm (lăţime,înălţime,grosime) 
• 5 ~ 45 kg

• Design elegant al carcasei
• Înveliş frontal din aluminiu anodizat
• Display performant de 9.5 ~ 52 inch

Un calculator de ultimă generaţie împreună cu programul  “friendlyway  electronic stability • 
program” (orice start reporneşte calculatorul cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările potenţiale 
oferite de viruşi, troieni etc sunt eliminate)

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Touch screen
• Carcasa ecranului disponibila in acril sau orice culoare din gama RAL
• “friendlyway multiscreen” pentru operare la distanta via Ethernet/USB
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway
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Disponibil începând cu a doua jumătate a anului 2008
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Un kiosk ecologic

Cu friendlyway eco 19 dezvoltatorii friendlyway 
au creat un kiosk inovativ, fără precedent, prin 
orientarea sa ecologică.

Aproape 100% din componentele acestui kiosk 
pot fi reciclate. Carcasa este confecţionată 
aproape integral din resurse sustenabile. Pentru 
producţia de serie departamentul de cercetare a 
redus emisiile de carbon la minimum posibil.

Veşti bune pentru bugetul dvs. cât şi pentru 
mediu: controlul alimentării electrice la friend-
lyway eco 19 permite programarea orelor de 
operare. În afara timpului programat consumul 
electric este redus la zero.

Cu friendlyway eco 19 puteţi demonstra o poziţie 
pozitivă faţă de aspectele de mediu. Acest kiosk 
semnalează o abordare inteligentă a aspectelor 
de climă actuale şi simbolizează angajarea dvs. 
pentru generaţiile viitoare.

Legat de acest aspect, pentru fiecare friendlyway 
eco 19 vândut, se donează 33 euro la campania 
pentru protecţia climei WWF.

friendlyway eco 17®
               ECO-FRIEND

LY   
  

  
  

  
  

   

CO²  REDUCED



 582.5

 1645

 505

 19“

Date tehnice

Dimensiuni

Configuraţie

Opţiuni

friendlyway eco 19

19 inch (rezoluţie: 1280 * 1024 pixeli)
• 505 * 1645 * 582.5 mm (lăţime,înălţime,grosime) 
• 50 kg

• Placă proiectată pentru minimizarea carbonului din cherestea FSC
• Display de 19 inch eficient energetic
• Monitorul acoperit cu sticla securizata
• Administrator electonic de curent 

• PC Fujitsu Siemens Green cu consum foarte mic de  putere in modul 
standby; compatibil cu WEEE din UE si Directiva ROHS

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Reglarea electrica a inaltimii; acces usor (fara bariere)
• Boxe hi-fi integrate 
• Tastatură din oţel rezistent la vandalism
• Reţea wireless (WLAN)
• Funcţionalitate Bluetooth
• Webcam
• Senzor ultrasonic de proximitate
• Funcţii de plată (verificare monede şi bancnote)
• Imprimantă termică (58–112 mm)
• Folie de personalizare a aparatului cu identitatea Dumneavoastra 

de marcă
• Terminal disponibil in orice culoare RAL
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe 

teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway

Disponibil începând cu jumătatea anului 2008



®friendlyway empire 19

Eleganţă prin simplitate

Simplitatea este un proces care scoate în 
evidenţă esenţialul. Eliminând tot ce nu este 
necesar, scoatem în evidenţă designul minimal-
ist al modelului friendlyway empire 19. Carcasa 
revoluţionară dublu strat conţine doar cele mai 
performante echipamente disponibile. La doar 
7 cm adâncime carcasa slim prezintă un uimitor 
ecran de 19 inch cu capacităţi de touchscreen.

Friendlyway Empire 19 este primul terminal ter-
estru care nu are nevoie de o cutie suplimentară 
care să găzduiască un calculator. În acest sistem 
totul este integrat în conturul elegant al aparatu-
lui.

Dispunând de o suprafaţă robustă şi rezistentă la 
zgârâieturi, terminalul nu va dezamagi niciodată 
şi este o completare de succes a gamei noastre. 
Contactaţi-ne pentru a obţine o cotaţie: preţul cu 
siguranţă vă va surprinde plăcut !

disponibil şi pentru închiriere
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Configuraţie

Opţiuni

friendlyway empire 19

19 inch, slim (rezoluţie: 1280 * 1024 pixeli)
• 460 * 1680 * 70 mm (lăţime * înălţime * adâncime) 
• 40 kg

19 inch, large (rezoluţie: 1280 * 1024 pixeli)
• 460 * 1680 * 170 mm (lăţime * înălţime * adâncime) 
• 45 kg

• Ecran performant de 19 inch
• Touch screen
• Carcasă robustă cu 2 straturi

Un calculator de ultimă generaţie împreună cu programul  • 
“friendlyway  electronic stability program” (orice start reporneşte 
calculatorul cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările potenţiale 
oferite de viruşi, troieni etc sunt eliminate)

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Boxe hi-fi integrate
• Touch screen (normal, rezistent la şocuri, infrarosu)
• Tastatură din plastic sau din oţel rezistent la vandalism
• Cititoare de carduri magnetice sau cu cip
• Imprimante termice între 58 şi 112 mm
• Webcam
• Cititor de coduri de bare
• Conexiune wireless (WLAN)
• Panou de reclamă iluminat pentru personalizarea aparatului
• Folie de personalizare a aparatului cu identitatea Dumneavoastra 

de marcă
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe 

teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway

disponibil şi pentru închiriere



O solutie de conferinţă bazată pe 
media

Valoarea este generată când creativitatea se 
transformă in idei şi ideile se transformă in suc-
cess. Friendlyway imagine 32 este proiectat să 
intărească acest process: generarea valorii.

Soluţia friendlyway de conferinţă, bazată pe 
media, suportă toate prezentările, conferinţele 
video, think-tank-uri, sesiuni de brainstorming si 
alte forme de comunicare orientate pe echipe faţă 
in faţă.

Geamul ascuns al elegantului kiosk este atins sen-
zitiv şi furnizează utilizatorului prin vârful degetu-
lui controlul asupra prezentării şi aplicaţiilor.

Ascuns vederii masa găzduieşte un calculator 
multimedia foarte performant.  Acesta face faţă 
fără efort chiar si celor mai sofisticate prezentări 
media. Friendlyway imagine 32 este o investiţie 
pe care niciodată nu o veţi regreta.

friendlyway imagine 32®
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friendlyway imagine 32

32 inch (rezoluţie: 1360 * 768 pixeli)
• 995 * 592 * 130 mm (lăţime*înălţime*grosime) 
• 37 kg

Un calculator de ultimă generaţie împreună cu programul  • 
“friendlyway  electronic stability program” (orice start reporneşte 
calculatorul cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările potenţiale 
oferite de viruşi, troieni etc sunt eliminate)

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Display de 32 inch foarte perfromant
• Sticla protectoare a ecranului
• Reţea wireless (WLAN)

• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe 
teren a echipei noastre

• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway



Un prezentator charismatic

Friendlyway impress 26/32L/40/46/57 este un 
mediu superb pentru prezentarea de mesaje 
publicitare si de afaceri.

Datorită ecranelor performante de 
26/32L/40/46/57 inch şi interfonului hi-fi inte-
grat, informaţia dvs.va orienta atenţia vizitato-
rului la prezentările comerciale şi evenimente, 
în hol şi chiar în sălile de asteptare. Prezen-
tarea conţinutului poate fi inchisă sau deschisă 
cu un sensor de proximitate pentru a atrage 
interesul cumpăratorului.

Placile din aluminiu şi aspectul zvelt al termi-
nalului vă ofera un atrăgător şi rafinat cadru 
pentru prezentările dvs. Terminalul este foarte 
robust şi stabil, făcându-l potrivit pentru orice 
locaţie posibilă.

friendlyway impress 26/32L/40/46/57®
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Date tehnice

Dimensiuni

Configuraţie

Opţiuni

friendlyway impress 26/32L/40/46/57

• 26 ~ 57 inch (resoluţie:  768*1360, 1360*768, 1360*768, 1360*768, 1080*1920  pixeli)
• 470.5 ~ 920 * 1911 ~ 2600 * 70 ~ 160 mm (lăţime * înălţime * adâncime) 
• 50 ~ 110 kg

• Carcasă elegantă
• Panou frontal din aluminiu anodizat
• Chrome-plated side panels Panouri laterale cromate
• Base mount for added stability Sistem de fixare performant pentru stabilitate marită
• Ecrane performante cu diagonale între 32 şi 57 inch
• Senzor ultrasonic de proximitate

• Un calculator de ultimă generaţie împreună cu programul  “friendlyway  electronic stabil   
ity program” (orice start reporneşte calculatorul cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările 
potenţiale oferite de viruşi, troieni etc sunt eliminate)
• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Boxe hi-fi integrate 
• Disponibil si cu Apple Mac Mini
• Touch screen (normal, rezistent la şocuri, infrarosu)
• Schema de culori a terminalului in orice culoare RAL
• Folie de personalizare a aparatului cu identitatea Dumneavoastra de marcă
• Wireless networking (WLAN)
• Opţiuni de telefonie (analog şi VoIP)
• Webcam
• Suport broşuri ( demontabil )
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway

Opţional:suport pentru broşuri
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Un pilon de publicitate luminos 
şi interactiv

Friendlyway luminum 32/40 încadrează 
informaţia dvs. cu culori subtile şi efecte de 
lumină ca să atragă atenţia vizitatorului. Ser-
viciile dvs vor fi identificate de la distanţă 
mare.

Carcasa display-ului proiectată elegant a 
modelului luminum 32/40 este completată cu 
un pilon separat luminos pe fundal, care poate 
avea orice culoare de exemplu culorile de 
identitate ale companiei.  

Terminalul se potriveşte generos cu dimensiu-
nile  de 32 inch sau de 40 inch ale display-ului 
cu un unghi extralarg de vedere. Ca o soluţie 
independentă, modelul luminum 32/40 este 
ideal pentru afişare în prezentările comer-
ciale.

Friendlyway luminum 32/40 se potriveşte cu 
un calculator integrat de performanţe înalte şi 
acesta poate fi de asemenea conectat în exte-
rior la orice PC multimedia standard. Aspectul 
modular al terminalului este proiectat pentru 
flexibilitate maximă.

friendlyway luminum 32/40®

disponibil şi pentru închiriere
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Date tehnice

Dimensiuni

Configuraţie

Opţiuni

friendlyway luminum 32/40

32 inch (rezoluţie: 1360 * 768 pixeli)
• 860 * 2505 * 792 mm (lăţime * înălţime * adâncime)
• 110 kg

40 inch (rezoluţie: 1360 * 768 pixeli)
• 1075 * 2505 * 850 mm (lăţime * înălţime * adâncime)
• 120 kg

• Design elegant al carcasei
• Învelis frontal din aluminiu anodizat
• Laturile carcasei cromate
• Montură la baza pentru stabilitate suplimentară
• Pilon pentru iluminarea reclamei în diferite culori
• Display strălucitor de 32 sau 40 inch

Un calculator de ultimă generaţie împreună cu programul  • 
“friendlyway  electronic stability program” (orice start reporneşte 
calculatorul cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările potenţiale 
oferite de viruşi, troieni etc sunt eliminate)

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Disponibil şi cu Apple Mac Mini (doar modelul de 32-inch)
• Boxe hi-fi integrate
• Touch screen (normal, rezistent la şocuri, infrarosu)
• Terminal disponibil in orice culoare RAL
• Conexiune wireless (WLAN)
• Opţiuni de telefonie (analog şi VoIP)
• Folie de personalizare a aparatului cu identitatea Dumneavoastra 

de marcă
• Senzor de proximitate ultrasonic
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe 

teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway



Informaţii mobile

Cum poate fi o informaţie bună pe 
display dacă este departe de obiectul 
pe care îl descrie?  Ideal ar trebui ca 
utilizatorii să fie capabili să acceseze 
informaţia direct la locul unde se afla 
acesta.

Cu terminalul mobile 19,  friendlyway a 
creat un kiosk unic de informare, com-
plet mobil. La un dealer de automobile, 
la un muzeu sau galerie de arta friend-
lyway mobile 19 acompaniază vizitato-
rul cu un display multimedia de calitate 
înaltă care automat se adaptează la 
obiectul locaţiei.

Sistemul se actualizează regulat, in 
poziţia sa curentă, utilizand un chip 
RFID şi automat se încarcă orice nouă 
informaţie relevantă printr-o conexiune 
inclusă WLAN. Un sistem de alimentare 
cu o  baterie sofisticată este ascuns în 
cadrul terminalului conferind  kiosk-
ului performanţe înalte şi display-ului 
de 19 inch suficientă putere să reziste 
la peste 9 ore de funcţionare.

Datorită unui ecran cu taste integrate, 
sistemul poate fi folosit interactiv. Cli-
entul atinge simplu meniul care se află 
în spatele suprafeţei de sticlă şi este 
condus la continuţul relevant.

Pentru o ofertă vă rugăm să ne 
contactaţi.

friendlyway mobile 19®



Date tehnice

Dimensiuni

Configuraţie

Opţiuni

friendlyway mobile 19

19 inch (rezoluţie: 1280 * 1024 pixeli)
• 597 * 1193 * 1092 mm (lăţime*înălţime*grosime) 
• 30 kg

• Display de 19 inch foarte strălucitor
• Sticlă protectoare pentru ecran
• Baterii de mare putere, pe baza de lithium/polimeri (nanofos-

fati)  Bateriile cu polimeri pot fi incarcate foarte repede: 15 min. 
pentru o incarcare completa. Date tehnice 3,4 V si 2,3Ah / 70 g 
pe celula/65x26 mm

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*

• Calculator Pentium M
• Reţea Wireless (WLAN)
• Adaptor Bluetooth
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway
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O experienta multimedia sen-
zuala

Inchideţi ochii pentru o clipă. Imaginaţi-vă 
însorita Marina del Rey în California.  
Pescăruşii traversează razant cerul albastru. 
Iahturi albe se leagănă uşor în vânt cu odgo-
ane de oţel leneş împotrivindu-se catargelor. 
Bun venit la calitatea sugestivă a display-ului 
friendlyway  supreme 57.

Bucuraţi-vă de culorile luminiscente şi 
strălucirea impresionantă a ecranului mare  
al  echipamentului friendlyway  supreme 57 
şi transformaţi multimedia într-o experienţă 
senzuală.

Friendlyway  supreme 57 nu transmite numai 
eleganţă tehnologica-ci demonstrează de ase-
menea identitatea sofisticată a companiei dvs. 
Lăsaţi compromisurile concurenţilor.

friendlyway supreme 57®
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Date tehnice

Dimensiuni

Configuraţie

Opţiuni

friendlyway supreme 57

57 inch (rezoluţie: 1920 * 1080 pixeli)
• 1438 * 1820 * 144 mm (lăţime,înălţime,grosime) 
• 100 kg

• Design elegant al carcasei
• Învelis frontal din aluminiu anodizat
• Laturile carcasei cromate
• Montură la baza pentru stabilitate suplimentară
• Display strălucitor de 57 inch

Un calculator de ultimă generaţie împreună cu programul  • 
“friendlyway  electronic stability program” (orice start reporneşte 
calculatorul cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările potenţiale 
oferite de viruşi, troieni etc sunt eliminate)

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Terminal disponibil in orice culoare RAL
• Folie de personalizare a aparatului cu identitatea Dumneavoastra 

de marcă
• Conexiune wireless (WLAN)
• Sistem de sunet extern Dolby Surround Sound
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe 

teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway



Un multifuncţional elegant

Friendlyway van 17 combină aspectul modelu-
lui clasic 17/19 cu o carcasă spaţioasă care să 
gazduiască  proiectul modular al sistemelor de 
kiosk moderne, cu înalte performanţe.

Aproape toate perifericele comune hardware 
(imprimantă, cititor de cod de bare, scaner de 
card, webcam) pot fi integrate în kiosk. Placa din 
faţă multifuncţională încorporată în carcasă per-
mite upgradarea componentelor şi perifericelor la 
cerinţa clientului.

Cu tot aspectul spaţios pentru extensii tehno-
logice, friendlyway van 17 este îngust şi ele-
gant în aparenţă. Datorită suporţilor de podea  
încorporaţi în placă, friendlyway van 17 se aşează 
întotdeauna sigur pe sol - chiar în locaţii cu trafic 
intens de persoane.

Kiosk-ul poate fi usor adaptat la identitatea com-
paniei datorită placilor de reclamă iluminate, 
etichetelor individuale şi culorilor de vopsire.

friendlyway van 17®
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Date tehnice

Dimensiuni

Configuraţie

Opţiuni

friendlyway van 17

17 inch (rezoluţie: 1280 * 1024 pixeli)
• 470.5 * 1615 * 631.5 mm (lăţime,înălţime,grosime)
• 60 kg

• Design elegant al carcasei
• Învelis din aluminiu anodizat
• Laturile carcasei cromate
• Display de 17 inch foarte performant
• Sertar frontal care facilitează întreţinerea 

Un calculator de ultimă generaţie împreună cu programul  • 
“friendlyway  electronic stability program” (orice start reporneşte 
calculatorul cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările potenţiale 
oferite de viruşi, troieni etc sunt eliminate)

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Boxe hi-fi integrate 
• Touch screen (normal, rezistent la şocuri, infrarosu)
• Tastatură din plastic sau din oţel rezistent la vandalism
• Cititoare de carduri magnetice sau cu cip
• Imprimantă termică (58 mm până la to A4)
• Imprimantă laser
• Webcam
• Cititor de coduri de bare
• Inscriptionare DVD
• Funcţii de plată (verificare monede şi bancnote)
• Reţea wireless (WLAN)
• Opţiuni telefon (analog sau VoIP)
• Panel pentru reclame illuminate şi design personalizat
• Folie de personalizare a aparatului cu identitatea Dumneavoastra 

de marcă
• UPS (sursa de alimentare continuă)
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe 

teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway



Soluţie de kiosk compact

Friendlyway wall 17 produce o bună impresie 
chiar în spaţiile cele mai mici, fie un magazin 
mic  sau o sală de asteptare. Acest terminal de 
informaţii se  montează pe perete pentru  econo-
mie maximă de spaţiu.

Cu toate că are dimensiuni compacte, friend-
lyway wall 17 oferă toate avantajele unui kiosk 
total funcţional. Terminalul prezintă o suprafaţă 
atractivă, confecţionată din aluminiu sau lac foarte 
lucios, iar carcasa robustă îl protejează împotriva 
vandalismului.

Placa din faţă încorporată şi multifuncţională 
permite instalarea unei game largi de periferice, 
inclusiv o imprimantă A4. Componentele individu-
ale şi perifericele pot fi schimbate oricând cu mini-
mum de efort.

Un element integrat de încălzire (opţional) permite 
ca acest kiosk să fie instalat în spaţii exterioare. 
Versiunea de exterior a friendlyway wall 17 are în 
plus un acoperiş de sticlă.

friendlyway wall 17®
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Date tehnice

Dimensiuni

Configuraţie

Opţiuni

friendlyway wall 17

17 inch, slim (rezoluţie: 1280 * 1024 pixeli)
• 470.5 * 895 * 196 mm (lăţime*înălţime*grosime)
• 40 kg

17 inch, large (rezoluţie: 1280 * 1024 pixeli)
• 470.5 * 895 * 285.5 mm (lăţime,înălţime,grosime)
• 40 kg

• Design elegant al carcasei
• Învelis frontal din aluminiu anodizat
• Laturile carcasei cromate
• Display de 17 inch foarte performant
• Aplice pentru montare pe perete

Un calculator de ultimă generaţie împreună cu programul  • 
“friendlyway  electronic stability program” (orice start reporneşte 
calculatorul cu setarile iniţiale şi astfel ameninţările potenţiale 
oferite de viruşi, troieni etc sunt eliminate)

• Pachetul software “friendlyway composer” preinstalat*
• Microsoft Windows XP Professional (preinstalat)*
• Boxe hi-fi integrate 
• Touch screen (normal, rezistent la şocuri, infrarosu)
• Tastatură din plastic sau din oţel rezistent la vandalism
• Cititoare de carduri magnetice sau cu cip
• Imprimantă termică (58 mm până la A4)
• Funcţii de plată (verificare monede şi bancnote)
• Conectare ISDN
• Reţea wireless (WLAN)
• Webcam
• Cititor de coduri de bare
• Opţiuni telefon (analog sau VoIP)
• Panou pentru reclame illuminate şi design personalizat
• Folie de personalizare a aparatului cu identitatea Dumneavoastra 

de marcă
• Protector pentru condiţii de climă
• Sistem de încălzire
• Service şi garanţie timp de 3 ani în care se asigură intervenţia pe 

teren a echipei noastre
• Alte opţiuni de configurare la cerere

* doar în cazul în care se optează pentru un calculator din gama friendlyway
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referinţele friendlyway

friendlyway este unul din puţinele companii 
din lume care au dezvoltat soluţii software 
proprii pentru kiosk-uri şi sisteme interactive. 
În ultimii şapte ani, software-ul friendlyway a 
evoluat în una din cele mai performante soluţii  
POI/POS disponibile pe piaţă. 

Produsele şi serviciile noastre sunt prezente 
pe pieţele internaţionale înca din 1990. Am 
instalat peste 20.000 de sisteme şi soluţii soft-
ware doar în ultimii 10 ani. În Europa şi USA 
friendlyway furnizează unele din cele mai 
populare şi fiabile soluţii existente pe piaţă.

Numele clienţilor friendlyway vorbesc de la 
sine. Pentru a afla mai multe detalii privitoare 
la gama noastră de soluţii pentru afaceri, vă 
rugăm să vizitaţi www.friendlyway.ro 

Conform unui studiu recent pe mai mult de 
200 de clienti, 98% sunt fie multumiţi, fie 
foarte multumiţi sau foarte entuziaşti cu privire 
la performanţele sistemelor friendlyway.

Toate detaliile tehnice şi de livrare pot fi modificate fără un anunţ prealabil. Imaginile şi culorile
aparatelor pot varia faţă de realitate din cauza limitarilor tipografice.

România
Online Distribution distribuitor autorizat friendlyway
Bulevardul Unirii nr. 75, bloc H1, scara 4, et.1, 
apartament 108, Sector 3, Bucureşti, 
România
Tel / Fax:   +40 311 074 187
E-Mail: info@friendlyway.ro
Internet: www.friendlyway.ro


