O Terminal Multifuncional de
Autoatendimento Série 3200
foi projetado para ser um
equipamento de fácil acesso ao
usuário. Dentre as aplicações
destacam-se os serviços que
necessitam de emissão de
senhas ou tickets, consulta de
informações, pagamentos de
contas e boletos com emissão
de comprovantes, entre outras.
A interface com o usuário é feita
através de um monitor LCD de
17” e recurso de touchscreen
com tecnologia SAW, de alta
performance. A tecnologia de
LCD do monitor garante baixo
consumo de energia, baixa
emissão de luz e alta durabilidade.

Terminal Multifuncional de
Autoatendimento

Série 3200

Terminal Multifuncional de Autoatendimento Série 3200
Principais características

Especificações gerais

•

Monitor LCD de 17 polegadas incorporado e
TouchScreen com tecnologia SAW com cobertura de
100% de sua área. Disposta no quiosque na posição
horizontal;

•

Altura 1540 mm, Largura 540 mm e Profundidade
450 mm; Peso aprox. 70 kg (Dimensões podem variar
conforme configuração);

•

•

Tecnologia de impressão de papel térmica direta, com
modo gráfico que permite a impressão de logotipo e
quarenta e duas colunas, em modo normal;

Fonte de alimentação elétrica full range (100 a 240 V)
com seleção automática de voltagem, 60 Hz;

•

Velocidade de impressão de papel de 150 mm/s;

•

Corte de papel através de guilhotina automática, com
capacidade para 1 milhão de cortes para o papel
recomendado;

•

Largura de impressão do papel: 57 ou 80 mm;

•

Espessura do papel: entre 0,06 e 0,075 mm;

•

•

Modo de troca da bobina de papel através de sistema
drop-in ou easyload. O processo de reposição/
substituição da bobina é realizado de forma bastante
fácil, sem a necessidade de uso de ferramentas;

Processador Intel, memória RAM de 2 Gb expansível
até 16 Gb, HD de 500 Gb (Parâmetros configuráveis);

•

Porta ethernet 10/100/1000;

•

•

A estrutura construtiva possui uma concepção formal
que permite atender aos padrões de identidade visual
fornecidos pelo cliente;

Suporte a módulo WiFi externo homologado, com
autenticação WEP ou WPA2-PSK (opcional);

•

Imagem de visualização (diagonal) de 43,3 cm (17”) e
resolução máxima de 1280 x 1024 a 60 Hz;

•

Confeccionado totalmente em chapas de aço com
pintura em textura especial, oferecendo grande
resistência a impactos, superior aos encontrados no
mercado.

•

Painel TouchScreen com resolução de 4096 x 4096,
vidro de 6 mm de espessura e vida útil estimada
superior a 50 milhões de toques no mesmo local.

Visão geral
Customizações
Tela sensível
ao toque

· Cores: azul, vermelho, laranja, verde, cinza, preto
· Scaner: código de barras, biométrico
· Leitor: RFID, cartões magnéticos, CHIP, SmartCard
· Tecnologias de impressão: térmica, ribbon, laser, jato de tinta
· Formatos de impressão: Cartão ISO, 57mm, 76mm, 80mm, A4
· Teclado: ATM PIN, 83 ou 107 teclas com ou sem trackball
· Rede: WiFi, cabeada
· Pin Pad
· Câmera
· No Break

Unidade de
impressão de papel
Alto falantes

Monitor de 17
polegadas

Bocal de saída
do papel
Porta traseira
basculante com
abertura através
de chave
Plugues para
conexão de cabo
de energia e
cabos de rede
Furos para
fixação do
terminal no local
da instalação
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