Catálogo
Quiosques Multimédia

iQ

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido
um design ímpar e requintado.
O quiosques iQ são produzidos através de um processo de
fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática
(cores RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento
esmerilado.
A linha iQ, pode receber um vasto número de componentes e
configurações, de acordo com as mais diversas exigências.

Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12
1150 x 300 x 320(A x L x P)
22 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 10,4”
SAW4 mm (anti-vandálico), PCAP

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, sistema de som stereo,
impressoras de tickets, sensor de
proximidade.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

10,4”

Touch 4mm
Antivandalismo

* componentes standard

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais
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iTop

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido
um design ímpar e requintado.
O quiosques Neotop são produzidos através de um processo
de fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática
(cores RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento
esmerilado.
A linha Neotop, pode receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais diversas
exigências.

...VERSÁTIL E PODEROSO...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12
575 x 325 x 235(A x L x P)
15 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 10,4”
SAW4 mm (anti-vandálico), PCAP

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, sistema de som stereo,
impressoras de tickets, sensor de
proximidade.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

10,4”

Touch 4mm
Antivandalismo

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Neotop

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido
um design ímpar e requintado.
O quiosques Neotop são produzidos através de um processo
de fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática
(cores RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento
esmerilado.
A linha Neotop, pode receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais diversas
exigências.

...VERSÁTIL E PODEROSO...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12
530 x 480 x 200(A x L x P)
30 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 17”,19” até 22”
SAW4 mm (anti-vandálico), PCAP

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, sistema de som stereo,
impressoras de tickets, sensor de
proximidade.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

17” a 22”

Touch 4mm
Antivandalismo

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Geodesis

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido um
design ímpar e requintado.
O quiosques Geodesis são produzidos através de um processo de
fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática (cores
RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento esmerilado.
A linha Geodesis, pode receber um vasto número de componentes e
configurações, de acordo com as mais diversas exigências.

...FUNCIONALIDADE E FIABILIDADE
EM TODAS AS SITUAÇÕES...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1220 x 377 x 298, (A x L x P)
38 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 17” até 22”
SAW4 mm (anti-vandálico)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, bandeja para teclado, UPS,
sistema de som stereo, impressora de
tickets, leitor de cartões, leitor de código
de barras.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

17” a 22”

Touch 4mm
Antivandalismo

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Athena

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido um
design ímpar e requintado.
O quiosques Athenas são produzidos através de um processo de
fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática (cores
RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento esmerilado.
A linha Athena, pode receber um vasto número de componentes e
configurações, de acordo com as mais diversas exigências.

...O PROFISSIONAL EM ACÇÃO...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1250 x 500 x 200 (500), (A x L x P)
60 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 17” ou 19”
SAW4 mm (anti-vandálico)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, bandeja para teclado, UPS,
sistema de som stereo, impressora de
tickets, leitor de cartões, leitor de código
de barras.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

17” a 19”

Touch 4mm
Antivandalismo

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Neo

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido um
design ímpar e requintado.
O quiosques Neo são produzidos através de um processo de fabrico
inovador, onde se destacam os elevados níveis de acabamentos e
robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática (cores
RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento esmerilado.
A linha Neo, pode receber um vasto número de componentes e
configurações, de acordo com as mais diversas exigências.

...A ELEGÂNCIA EM ESTADO SÓLIDO...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1550 x 500 x 150 (350), (A x L x P)
60 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 17” , 19” e 22”
SAW4 mm (anti-vandálico) ou PCAP

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, bandeja para teclado, UPS,
sistema de som stereo, impressora de
tickets, leitor de cartões, leitor de código
de barras.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

17” a 22”

Touch 4mm
Antivandalismo

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Turnflow PRO
Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido um
design ímpar e requintado.
O quiosques Turnflow são produzidos através de um processo de
fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática (cores
RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento esmerilado.
As linhas profissionais, podem receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais diversas
exigências

...LINHA PROFISSIONAL PARA AS
MAIORES EXIGÊNCIAS...

Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1550 x 550 x 200(350), (A x L x P)
60 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 17”, 19” e 22”
SAW4 mm (anti-vandálico), PCAP

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, bandeja para teclado, UPS,
sistema de som stereo, impressora de
tickets, leitor de cartões, leitor de código
de barras, sistema de pagamentos.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

17” a 22”

Touch 4mm
Antivandalismo

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Sideway

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido
um design ímpar e requintado.
O quiosques Sideway são produzidos através de um processo
de fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática
(cores RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento
esmerilado.
A linha Sideway, pode receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais diversas
exigências.

...SE É INFORMAÇÃO QUE PRECISA ...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1550 x 500 x 80 , (A x L x P)
60 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 17”,19” até 22”
SAW4 mm (anti-vandálico), PCAP

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, bandeja para teclado, UPS,
sistema de som hi-fi, impressora de
tickets, leitor de cartões, leitor de código
de barras.
Outras opções requeridas pelo cliente

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

17” a 22”

Touch 4mm
Antivandalismo

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Turnflow

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido um
design ímpar e requintado.
O quiosques Turnflow são produzidos através de um processo de
fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática (cores
RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento esmerilado.
A linha Turnflow, pode receber um vasto número de componentes e
configurações, de acordo com as mais diversas exigências.

...CLÁSSICO E INTEMPORAL...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1550 x 500 x 140(250), (A x L x P)
60 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 17” ou 19”
SAW4 mm (anti-vandálico)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, bandeja para teclado, UPS,
sistema de som stereo, impressora de
tickets, leitor de cartões, leitor de código
de barras.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

17” a 19”

Touch 4mm
Antivandalismo

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Enigma

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores para aplicações
profissionais. Este modelo está desenhado para receber
equipamento para pagamentos como moedeiros e leitores de
notas.
O quiosques Enigma são produzidos através de um processo
de fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática
(cores RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento
esmerilado.
A linha Enigma, pode receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais diversas
exigências.

...A MÁQUINA PARA O SEU NEGÓCIO ...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1600 x 600 x 450 , (A x L x P)
100 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 17”ou 19”
SAW4 mm (anti-vandálico)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, UPS, sistema de som hi-fi,
impressora de tickets, leitor de cartões,
leitor de código de barras, moedeiros,
leitores de notas, sistemas de
pagamento(pinpads,hoppers.etc)
Outras opções requeridas pelo cliente

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

17” a 19”

Touch 4mm
Antivandalismo

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Space

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido
um design ímpar e requintado.
O quiosques Space são produzidos através de um processo de
fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática
(cores RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento
esmerilado.
A linha Space, pode receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais diversas
exigências.

...ACESSIBILIDADE COM ESTILO...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1250 x 700 x 400 , (A x L x P)
60 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 17”,19” até 22”
SAW4 mm (anti-vandálico)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, UPS, sistema de som stereo,
leitor de cartões, leitores código de
barras, moedeiros, noteiros.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL

* sujeito a alterações sem aviso prévio

17” a 22”

Touch 4mm
Antivandalismo

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais

KiOSYSTEM Sistemas de informação - www.kiosystem.pt
Catálogo geral ver. 3.0

13

Zetta

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja
requerido um design ímpar e requintado.
O quiosques Zetta são produzidos através de um
processo de fabrico inovador, onde se destacam os
elevados níveis de acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura
electrostática (cores RAL) ou em aço inox AISI 304 com
acabamento esmerilado.
A linha Zetta, pode receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais
diversas exigências.

...MESA INTERACTIVA COM DESIGN
E FUNCIONALIDADE ÍMPAR...
Características técnicas*

disponível em todas
as cores RAL

Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
990 x 1100 x 590, (A x L x P)
80 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 26”, 32” até 42”
SAW4 mm (anti-vandálico)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, UPS, sistema de som stereo,
leitor de cartões.
Outras opções requeridas pelo cliente.

* sujeito a alterações sem aviso prévio

26” a 55”

Touch IR ou
PCAP

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Sensor de
proximidade

Webcam

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Horizon

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido
um design ímpar e requintado.
O quiosques Horizon são produzidos através de um processo
de fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática
(cores RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento
esmerilado.
A linha Horizon, pode receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais diversas
exigências.

...O DIRECTÓRIO DE ELEIÇÃO...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1340 x 860 x 625, (A x L x P)
80 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 26”, 32” até 42”
SAW4 mm (anti-vandálico)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, bandeja para teclado, UPS,
sistema de som stereo, impressora de
tickets, leitor de cartões, leitor de código
de barras.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL

* sujeito a alterações sem aviso prévio

26” a 55”

Touch IR ou
PCAP

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Sensor de
proximidade

Webcam

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Horizon N
Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido um
design ímpar e requintado.
O quiosques Horizon N são produzidos através de um processo de
fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática (cores
RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento esmerilado.
A linha Horizon N, pode receber um vasto número de componentes e
configurações, de acordo com as mais diversas exigências.

...A EXCELÊNCIA DA INFORMAÇÃO...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1850 x 1200 x 400 (500), (A x L x P)
80 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 32” até 55”
SAW(anti-vandálico), IR (infravermelhos),
Capacitivo
Stereo com duas colunas 2x3W

Sistema de Som
Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, bandeja para teclado, UPS,
sistema de som stereo, sensor de
proximidade.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

32” a 75”

Touch IR ou
PCAP

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Sensor de
proximidade

Webcam

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Aqua

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido
um design ímpar e requintado.
O quiosques Aqua são produzidos através de um processo de
fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática
(cores RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento
esmerilado. Com vidro temperado de 6 a 12mm para total
interactividade e robustez.
A linha Aqua, pode receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais diversas
exigências.

...UMA ILUSÃO QUE PODE TOCAR...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1800 x 1200 x 600, (A x L x P)
90 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

Vidro temperado 6 a 12mm
com retroprojecção
Foil Touch Capacitiva

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, bandeja para teclado, UPS,
sistema de som stereo.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

42” a 105”

Foil Touch
Capacitiva

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Neo Plus

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido um
design ímpar e requintado.
O quiosques Neo Plus são produzidos através de um processo de
fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura eletrostática (cores
RAL).
A linha Neo Plus, pode receber um vasto número de componentes e
configurações, de acordo com as mais diversas exigências.

...O GRANDE EXPOSITOR ...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12
1740 x 640 x 500, (A x L x P)
80 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 22” to 55” (vertical ou horizontal)
PCAP (Projected Capacitive)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, bandeja para teclado, UPS,
sistema de som stereo, impressora de
tickets, leitor de cartões, leitor de código
de barras.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

22” a 55”

Foil Touch
Capacitiva

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais
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UpflowR

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido um
design ímpar e requintado.
O quiosques UpflowR são produzidos através de um processo de
fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática (cores
RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento esmerilado.
A linha UpflowR, pode receber um vasto número de componentes
e configurações, de acordo com as mais diversas exigências.

...DIMENSÃO E REQUINTE
NATURALMENTE...

Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1800 x 700 x 400, (A x L x P)
90 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 32” até 85”
SAW4 mm (anti-vandálico)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, UPS, sistema de som stereo,
sensor de proximidade.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

32” a 65”

Touch IR ou
PCAP

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Sensor de
proximidade

Webcam

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Town i

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido um
design ímpar e requintado.
O quiosques Town i são produzidos através de um processo de
fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática (cores
RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento esmerilado.
A linha UpflowR, pode receber um vasto número de componentes
e configurações, de acordo com as mais diversas exigências.

...DIMENSÃO E REQUINTE
NATURALMENTE...

Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1800 x 700 x 400, (A x L x P)
90 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 32” até 85”
IR ou PCAP

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, UPS, sistema de som stereo,
sensor de proximidade.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

32” a 65”

Touch IR ou
PCAP

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Sensor de
proximidade

Webcam

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Aqua

Duplo

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido
um design ímpar e requintado.
O quiosques Aqua Duplo são produzidos através de um
processo de fabrico inovador, onde se destacam os
elevados níveis de acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura eletrostática
(cores RAL).
A linha Aqua, pode receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais
diversas exigências.

...O GRANDE EXPOSITOR x 2...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12
2100 x 740 x 400, (A x L x P)
80 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

2 monitores TFT 32” to 85” (vertical ou horizontal)
PCAP (Projected Capacitive)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, sistema de som stereo,
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

22” a 55”

Foil Touch
Capacitiva

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Sensor de
proximidade

Webcam

Permite
customizar

* componentes standard
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Advert

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido
um design ímpar e requintado.
O quiosques Advert são produzidos através de um processo de
fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática
(cores RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento
esmerilado.
A linha Advert, pode receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais diversas
exigências.

...O MUPI DIGITAL...
Características técnicas*

disponivél em todas
as cores RAL

Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1175 x 755 x 230 , (A x L x P)
75 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 32” até 72”
Opcional (SAW, Capacitivo ou IR Touch)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, UPS, sistema de som stereo,
Outras opções requeridas pelo cliente.

* sujeito a alterações sem aviso prévio

32” a 72”

Touch IR ou
PCAP

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Sensor de
proximidade

Webcam

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Roller

Quiosque de Interior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja requerido
um design ímpar e requintado.
O quiosques Roller são produzidos através de um processo de
fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática
(cores RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento
esmerilado.
A linha Roller, pode receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais diversas
exigências tendo ainda como principal trunfo a sua fácil
mobilidade e a possibilidade de se tornar autónomo através
de utilização de baterias.

... A DEFINIÇÃO DE MOBILIDADE...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1800 x 700 x 400 , (A x L x P)
110 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 32” até 55”
SAW4 mm (anti-vandálico), IR ou PCAP

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, UPS, sistema de som stereo,
sensor de proximidade, sistema de
baterias.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

32” a 55”

Touch 4mm
Antivandalismo

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Sensor de
proximidade

Webcam

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Outway

Quiosque de Exterior

...touch the future

Quiosques multimédia para exteriores,
requerido um design ímpar e requintado.

onde

seja

O quiosques Outway são produzidos através de um
processo de fabrico inovador, onde se destacam os
elevados níveis de acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura
electrostática (cores RAL), em aço inox AISI 304 ou AISI 316
com acabamento esmerilado.
A linha Outway, pode receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais
diversas exigências.

...A INTERACTIVIDADE NO EXTERIOR ...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
2300 x 650 x 250 , (A x L x P)
160 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 17”, 19” e 22”
SAW4 mm (anti-vandálico)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, UPS, sistema de som stereo,
leitor de cartões, moedeiros, noteiros,
leitores código de barras, sistemas de
pagamento.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

17” a 22”

Touch 4mm
Antivandalismo

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Town

Quiosque de Exterior

...touch the future

Quiosques multimédia para exteriores, onde seja requerido um
design ímpar e requintado.
O quiosques Town são produzidos através de um processo de
fabrico inovador, onde se destacam os elevados níveis de
acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática
(cores RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento
esmerilado.
A linha Town, pode receber um vasto número de componentes e
configurações, de acordo com as mais diversas exigências.

...A MONTRA PARA O EXTERIOR...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
2300 x 700 x 350 , (A x L x P)
220 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 32” até 55”
SAW4 mm (anti-vandálico)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, UPS, sistema de som stereo,
leitor de cartões, moedeiros, noteiros,
sistemas de pagamento.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

32” a 55”

Foil Touch
Capacitiva

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Upflow RX
Quiosque de Exterior

...touch the future

Quiosques multimédia para exteriores, onde seja requerido
um design ímpar e requintado.
O quiosques Upflow RX são produzidos através de um
processo de fabrico inovador, onde se destacam os elevados
níveis de acabamentos e robustez da estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura electrostática
(cores RAL) ou em aço inox AISI 304 com acabamento
esmerilado.
A linha Upflow RX, pode receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais diversas
exigências.

...INTERACTIVIDADE PARA O
SEU MUNDO ...

Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
2200 x 700 x 350 , (A x L x P)
180 kg (aproximado)

Monitor
Touch Screen

TFT 32” até 55”
SAW4 mm (anti-vandálico)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, UPS, sistema de som stereo,
leitor de cartões, moedeiros, noteiros,
sistemas de pagamento.
Outras opções requeridas pelo cliente.

disponível em todas
as cores RAL
* sujeito a alterações sem aviso prévio

32” a 55”

Foil Touch
Capacitiva

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Impressoras de
60 mm a A4

Leitor de cartões

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Advert X

Quiosque de Exterior

...touch the future

Quiosques multimédia para interiores, onde seja
requerido um design ímpar e requintado.
O quiosques Advert X são produzidos através de um
processo de fabrico inovador, onde se destacam os
elevados níveis de acabamentos e robustez da
estrutura.
Disponível em aço carbono ST12 com pintura
electrostática (cores RAL) ou em aço inox AISI 304
com acabamento esmerilado.
A linha Advert, pode receber um vasto número de
componentes e configurações, de acordo com as mais
diversas exigências.

...O MUPI DIGITAL...
Características técnicas*
Estrutura
Dimensões
Peso

Aço carbono ST12 ou aço inox AISI 304
1175 x 755 x 230 , (A x L x P) disponivél em todas
75 kg (aproximado)
as cores RAL

Monitor
Touch Screen

TFT 32” até 72”
Opcional (SAW, Capacitivo ou IR Touch)

Sistema de Som

Stereo com duas colunas 2x3W

Opções

Computador industrial, Webcam, rede
WLAN, UPS, sistema de som stereo,
Outras opções requeridas pelo cliente.

* sujeito a alterações sem aviso prévio

32” a 72”

Touch IR ou
PCAP

* componentes standard

Som Stereo
2x3W

Ventilação
com filtro

PC industrial

Sensor de
proximidade

Webcam

Permite
customizar

* componentes opcionais
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Quiosques à medida

...touch the future

Pertencendo ao grupo Inoxave - metalúrgica, Lda, a Kiosystem, tem ao seu dispor uma equipa técnica
altamente qualificada em diversas áreas de Engenharia e Design Industrial, que possui um longo
historial e experiência no mercado nacional e internacional na concepção e produção de produtos
metalomecânicos. Por isso, caso não encontre no nosso catálogo a solução que procura, transmitanos a sua ideia que nós pomo-la em prática.
Tendo em conta a capacidade produtiva e a enorme experiência do grupo Inoxave no fabrico de
produtos metálicos, orgulhamo-nos de ser um dos principais fabricantes de quiosques multimédia
distribuídos e comercializados por diversas marcas nacionais e internacionais.
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...touch the future

Plano de produção e entrega
10
5

20
15

45
30

60

dias úteis

Projecto e preparação produtiva
Produção e acabamento
Assemblagem e testes
Personalização gráfica
Transporte e entrega

Fornecimento de uma unidade
Fornecimento de 5 a 10 unidades
Fornecimento de mais de 20 unidades
Nota: Os prazos apresentados terão inicio logo após adjudicação.
Todos os prazos poderão sofrer alterações, conforme combinado com o cliente.
Os prazos também poderão ser modificados de acordo com os modelos a executar.
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