EasyKiosk Slimline

EasyKiosk
Veilig oord 25
5531 XB Bladel (The Netherlands)
Telefoon: 0497-36 95 01

Web: www.EasyKiosk.nl
E-mail: Info@EasyKiosk.nl

Rabobank: 11 34 73 923
IBAN: NL34 RABO 0113 4739 23
BIC: RABONL2U
BTW nummer: NL142555435B01
K.v.K Eindhoven: 17179273

EasyKiosk Slimline
De EasyKiosk Slimline serie

De EasyKiosk Slimline is een informatiezuil met een degelijke RVS behuizing die, door zijn functionele ontwerp
en interessante prijs, breed inzetbaar is voor de presentatie van uw bedrijf, product of dienst. Afhankelijk van
uw behoefte kan de Slimline informatiezuil aangepast worden zodat deze voledig aan uw wensen voldoet.
De afmetingen zijn: Hoogte 150cm, breedte 53cm, diepte 38cm
Standaard is de EasyKiosk Slimline serie leverbaar in vier varianten namelijk:
•
Easy Kiosk slimline 1 (Standaard geleverd met 17” TFT scherm, toetsenbord met touchpad, en PC.)
•
Easy Kiosk slimline 2 (gelijk aan de Slimline 1 met als extra optie 17” touchscreen.)
•
Easy Kiosk slimline 3 (gelijk aan de Slimline 1 met als extra optie een 19” tft breedbeeld)
•
Easy Kiosk slimline 4 (gelijk aan de Slimline 1 met als extra optie een 19” tft touchscreen)
Alle Slimline informatiezuilen zijn standaard voorzien van:
•
Een multimedia PC geïntegreerd in de onderzijde van de zuil.
•
Een hoogwaardig TFT scherm
•
Een industrieel toetsenbord inclusief mousepad
•
Één aansluitsnoer voor alle elektrische componenten.
•
Een 10/100/1000 mbit netwerkaansluiting.
•
Wielen aan de achterzijde waardoor de zuil makkelijk te verplaatsen is.
Indien nodig kunnen de informatiezuilen klantspecifiek worden aangepast. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan:
•
Een vaste montage op de vloer.
•
Een aansluiting voor draadloos netwerk.
•
Montage van een camera of webcam.
•
Het aanpassen van de informatiezuil aan de huisstijl van het bedrijf.
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EasyKiosk Slimline
Voorbeelden van toepassingen
De EasyKiosk Slimline serie wordt ingezet voor zeer uiteenlopende toepassingen zoals:
•
•
•
•
•

Het tonen van internetsites, presentaties en softwarepakketten op beursen en congressen.
Gebruik in magazijnen en werkplaatsen voor toegang tot het bedrijfsnetwerk.
Gebruik in winkels als extra informatiepunt of toegang tot internet.
Het verstrekken van informatie aan wachtende (potentiële) klanten in de ontvangsthal van bedrijven.
Het verstrekken van informatie bij tentoonstellingen en exposities.

Garantie
Op alle door EasyKiosk geleverde producten is standaard een garantietermijn van 12 maanden van toepassing.
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