
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.
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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 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 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


