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Tento samostatně stojící infor-
mační kiosek, který lze dodat 
rovněž v závěsné variantě, je 
ideální pro elektronickou komu-
nikaci s občany Vaší obce, na-
příklad pro obsluhu vyvoláva-
cího systému.  
 
Je předurčen k zobrazování a 
správě dat. Díky vestavěné 
čtečce RFID karet s plochou pro 
položení karty lze pohodlně při-
stupovat ke chráněným infor-
macím. Integrovaný podpisový 
tablet umožní k informacím při-
pojit biometrický podpis. 

CZECH KIOSK s.r.o. 
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Parametry a specifikace informačního kiosku Arrow 

 

 
Konfigurace   

Konfigurace PC Intel Core i5 

Display 19“ PCAP (volitelně 22“) 

Operační systém  Windows 10 loT Enterprise 64bit 

Audio 2x reproduktor 15 W (volitelně) 

Čtečky RFID, QR, BCR (volitelně) 

Další - Singpad biometrický podpis 
- Zabezpečený prohlížeč 

- Zakázkový aplikační software 

 
Rozměry 

 

Výška 125 cm 

Hloubka panelu 52 cm 

Šířka podstavy 65 cm 

 

Ostatní: 

 

Připojení WIFI, LAN 

Příslušenství 2x Ventilátor, Bezpečnostní zámek 

Kotvení 
 

 

- Volně stojící 
- Varianta s podstavou pro kotvení do země 

 

 
Příprava před instalací: 

 

Volně stojící bez kotvení Zásuvka 230V, zásuvka RJ45 (internet) 
 

Varianta kotvení do země Přivedení silové kabeláže (3xCYKY 2,5) a datové kabeláže (1x 

ethernet CAT 5e) ve středu podstavy automatu (volitelně za-
pojení jako v případě volně stojící varianty). Standardně se 

provádí kotvení země pomocí kotevních šroubů. 
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