
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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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 ultim• ă 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


