
hardware

priemyslový FULL HD dotykový LCD, vertikálna orientácia, svietivosť 3 500NITS

záložní zdroj pro 100% prevádzka v prípade výpadku elektrickej energie na 1-2h.

brúsená Austenitická nerezová oceľ celej konštrukcie zariadenia o sile 15 mm, vrátane stojanu na 
jednej plnej nohe

prepäťová ochrana chrániaca vnútorné komponenty a istič

alarm pri neoprávnenom vniknutí do zariadenia

8 mm (4+4 mm) TOTAL Antivandal bezpečnostné sklo s tvrdostí IK10

vstavané 2 kusy reproduktorov o výkone 2x30 W vstavané z prednej strany zariadenia

5 mm medzera medzi displejom a bezpečnostným sklom

svetelný senzor zabudovaný v hornej časti zariadenia a v strede

vnútorná príprava pre použitie bezpečnostnej kamery

UV antireflexná úprava

FORTTOUCH špeciálna dotyková technológia – ovládateľná v rukaviciach a za všetkých 
klimatických podmienok

CPU Intel 2.8 GHz QuadCore

HDD 128 GB M.2 SSD

RAM 8 GB DDR4

OS Windows® 10 IoT – prispôsobený operačný systém pre Smart zariadenie

rozhraní LAN (v prípade potreby Wi-Fi nebo GSM)

teploty - 35°C až +65°C (garantované bez využitia klimatizačnej jednotky)

inteligentný systém kontroly teploty vnútorného priestoru u jednotlivých komponentov

prevádzka 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v rokue

NADŠTANDARDNÁ PLNÁ ZÁRUKA V DĹŽKE AŽ 60 MESIACOV

Technické špecifikácie Software

zabezpečenie neoprávneného vstupu mimo Úradnú tabuľu, príp.. web obce

monitoring s automatickým oznámením o nefunkčnosti

off-line zobrazenie všetkých dokumentov z úradnej tabule (bez pripojenia k internetu)

radenie úradných dokumentov do jednotlivých kategórií

napojenie na modul úradná tabuľa od poskytovateľa webových stránok

správa obsahu elektronickej úradnej tabule prebieha automaticky

riešenie pro seniorov, hendikepovaných a telesne postihnuté osoby

možnosť prečítania obsahu z webových stránok pomocou zabudovaných reproduktorov

napojenie na modul kalendár akcií, aktuality, turistické ciele, dopravné informácie, počasie,

mapy a omnoho viac

možnosť zväčšovania a zmenšovania zobrazeného obsahu

QR kód pre uloženie a zdieľanie vyhľadávaných informácií

nočný mód a osvetlenie s filtrom modrého svetla

Galileo Smart Kiosky sú zapísané
na  Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Napojenie nielen pre webové stránky od Galileo

Vlastná výroba HW i SW, podpora a servis od Galilea

Možnosť individuálnych riešení

Bez nutnosti
klimatizácie

Handicap
Friendly

technológia
predčítania

hlasom

Ovládateľnosť
na daždi aj

v rukaviciach

antivandal
a antikorózne 

prevedenie

Co pro Vás zajistíme

+421 37 32 17 888                  info@igalileo.sk                     www.igalileo.sk+421 37 32 17 888                  info@igalileo.sk                     www.igalileo.sk


