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OUTDOOR

HARDWARE
Jedná se o dotykové digitální panely, 
které mohou mít široké využití všude 
tam, kde je potřeba atraktivní a 
příjemnou formou informovat veřejnost. 
S ohledem na charakter instalace 
rozlišujeme 2 základní verze kiosků: 
indoor a outdoor. 

Venkovní kiosky nabízí zvýšenou odolnost proti povětrnostním 
vlivům i proti záměrným zásahům. Tato antivandal varianta se 
vyznačuje téměř nerozbitným sklem a konstrukcí navrženou 
tak, aby odolala prokopnutí či jinému hrubému zacházení. 
Samozřejmostí je rovněž vlastní klimatizace kiosku, antireflexní 
úprava pro dobrou čitelnost na přímém slunci, dvojité jištění 
proti neoprávněnému vniknutí a ukotvení kiosku, zabraňující 
převrácení.

Systém kiosků je modulární, může tak nabídnout prostředí 
navržené přesně na míru potřebám SŽDC. Kromě dopravních 
informací může kiosek sbírat a zobrazovat informace z jiných 
vzdálených zdrojů, např. o ubytování v okolí, stravování, 

zajímavostech v blízkosti, akcích v okolních městech atd. Část 
provozního času je pak možno pronajmout pro komerční sdělení 
konkrétním restauracím, hotelům atd, může pokrýt náklady 
na provoz a servis zařízení. V neposlední řadě by mohl kiosek 
sloužit i jako wifipoint pro mobilní zařízení veřejnosti a rovněž 
dobíjecí stanice mobilních zařízení. 

Díky modulárnosti dokážeme kiosek poskládat přímo na míru 
zákazníkovi a potřebám instalace. Níže uvádíme technické 
parametry nejčastěji používaných kiosků.

 ĉ Dvojité jištění proti vniknutí vlhkosti 

a prachu

 ĉ Antivandal úprava

 ĉ Vlastní klimatizace

 ĉ Robustní samonosná konstrukce

 ĉ Zvýšení jasu kvůli slunci

DOTYKOVÉ MULTIFUNKČNÍ 
INFORMAČNÍ KIOSKY



KIOSEK OUTDOOR 55“ Prostředí

Velikost 55“ LED obrazovka Provozní teplota -50°C až 60°C

Velikost displeje 1209 x 680 mm Vlhkost 20% – 80% RH při 40°C

Značka displeje LG/SAMSUNG Ventilátor chlazení Ano

Rozlišení 1920 x 1080 px Tvrzené sklo 3+3mm laminátované sklo

Svítivost 2500 cd/m2 Protiprachový filtr Ano

Počet barev 16,7 mil Voděodolný Ano

Životnost 60 000 hodin Klimatizace Ano

Poměr stran 16:9 Třída IP IP 65

Odezva 6,5 ms Barevné provedení 

Contrast 4000:1 bílá černá šedá stříbrná

Pozorovací úhel 178°/178° H/V

Napájení 240V/50/60HZ

Specifikace PC

Procesor RK3399 Síťová karta Realtek RTL8103EL

Základní deska RK3399 Audio Realtek ALC888, 2 x 5W

Paměť RAM 4 GB Dotykový panel Ano

Vnitřní paměť 16 GB Operační systém Android 7.1

Konektory
USB 2.0, PS/2, RJ45, 
HDMI, AUDIO

Připojení WIFI Ano
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