
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.
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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 ultim• ă 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


