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SmartMedia KIO Outdoor bifacial 
SmartMedia KIO Outdoor bifacial

É um inovador totem interativo outdoor equipado com 2 telas 
(frente / trás), disponíveis nos tamanhos de 32 “42” , 46”, 55” e 
65”, destinados a atrair e captar a atenção dos passantes.

Equipado com armação de metal com Certificação IP65 resistente 
a todas as condições meteorológicas, resistente vidro de proteção 
do Display de 6 milímetros anti-reflexo, anti-ultravioleta e anti-
vandalismo. Equipado com placa de fixação ao piso.

APLICAÇÕES
SmartMedia KIO permite a interação com conteúdos 
multimédia, mapas, informações, cartazes publicitários e 
muito mais. Os usuários podem interagir com a superfície 
intuitivamente com os dedos. 
Instalável em lugares abertos, resistente à água, poeira de 
ferro e a poluição do ar.
 
 
Software Incluso:  
SmartTouch, SmartSignage 
(para aplicações de 
sinalização digital). 

* personalizações 
disponíveis no projeto

A tecnologia térmica adotada assegura que o visor não fique 
preto sob a luz direta do sol, a presença de um sensor também 
permite o ajuste automático de brilho para proteger os olhos e 
economizar energia.

A elevada fiabilidade dos dispositivos eletrônicos empregados e 
o sistema de ventilação integrado vai permitir o uso de 7 por 7 
dias, 24 a 24 horas , a uma temperatura ambiente de - 40 ° + 60 °

O design modular facilmente acessível para trabalhos de 
manutenção.
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Interação 
Extraordinária em 
alta resolução

SmartTouch é o software que 
permite gerenciar conteúdo 
e apresentações de arquivos 
multimídia de forma mais eficaz 
e visualmente mais atraente em 
qualquer dispositivo touch-based.

Fácil de usar, SmartTouch permite 
controlar e interagir com o 
conteúdo naturalmente graças ao 
reconhecimento dos gestos das 
mão.

SmartTouch foi projetado para você 
ter uma experiência muito parecida 
com seu Smartphone ou Tablet.

Projetado para uso em monitores, 
quiosques e mesas interativas com 
telas sensíveis ao toque.

Excelente em pontos de 
informação, feiras, museus, locais 
de varejo, shoppings, estúdios 
de notícias de televisão, salas 
de reuniões, aeroportos, hotéis, 
universidades, escolas, centros de 
formação, bibliotecas, etc.

Você pode criar sua própria 
aplicação interativa em poucos 
passos utilizando o seu conteúdo 
em multimídia e os modelos 
pré-carregados facilmente 
personalizados.

Prepare seus projetos onde quer 
que esteja com o configurador 
e em seguida importá-los para 
SmartTouch e também para um 
drive USB ou outra mídia removível

Multi-touch: Capacidades para 
múltiplos usuários explorarem 
contemporaneamente diversos 
conteúdos

Password de acesso às 
configurações e para sair do 
software

* Não incluso no modelo com Android

SmartTouch
Software incluso*
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Principais características

VISUALIZADOR DE FOTO, VÍDEO E ÁUDIO
Permite visualizar e manipular fotografias, vídeos e arquivos de 
áudio, anotar diretamente sobre a tela, e capturar e enviar suas 
anotações por e-mail.

NAVEGADOR
O navegador integrado permite navegar na Internet e criar listas 
brancas e pretas para limitar o acesso apenas aos locais específicos, 
anotar diretamente sobre a tela, e capturar e enviar suas anotações 
por e-mail.

PUZZLE
Este aplicativo simula um quebra-cabeça clássico para entreter de uma 
forma divertida! Os usuários podem transformar qualquer imagem que 
eles desejam em um quebra-cabeça.

QUIZ 
Criar e gerenciar quizzes personalizados para fins educacionais ou de 
entretenimento.

VISUALIZADOR DE ARQUIVOS PDF, MICROSOFT WORD, 
EXCEL E POWER POINT
Permite visualizar o arquivo, selecionar zoom in ou out sobre a totalidade 
ou parte do documento, anotar diretamente sobre a tela, e capturar e 
enviar suas anotações por e-mail.

INFORMAÇÃO
Digite as informações de contatos solicitadas, incluindo endereço de 
e-mail, anexar qualquer arquivo que você quer (por exemplo, folhetos, 
folhas de dados, imagens, screenshots, etc.), e o aplicativo irá enviá-lo 
para o endereço de e-mail especificado automaticamente.

Compatível
Requisitos mínimos :Tablet 7” com Windows 8.1, 10 ou Desktop com 
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Teste de produção

* As imagens dos produtos são apenas indicativos e podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio.

Modelo KIO-32-OB KIO-42-OB KIO-46-OB KIO-55-OB KIO-65-OB
Número  de display 2 2 2 2 2
Diagonal display 32” 42” 46” 55” 65”
Dimensão display 700 x 393 (mm) 930 x 523 (mm) 1018 X 573 (mm) 1210 X 680 (mm) 1429 X 804 (mm)
Resolução 1920 X 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Luminosidade da 1500 a 2500 cd/m² da 1500 a 2500 cd/m² da 1500 a 2500 cd/m² da 1500 a 2500 cd/m² da 1500 a 2500 cd/m²
Relação de contrasto 3500:1 - ANSI 3500:1 - ANSI 3500:1 - ANSI 3500:1 - ANSI 3500:1 - ANSI
Tempo de respota 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms
Ângulo  de visão 178 ° horizontal  178 

° vertical
178 ° horizontal  178 
° vertical

178 ° horizontal  178 ° 
vertical

178 ° horizontal  178 ° 
vertical

178 ° horizontal  178 
° vertical

Interfaces de vídeo VGA HDMI VGA HDMI VGA HDMI VGA HDMI VGA HDMI
Alto-falantes embutidos SI SI SI SI SI
Tecnologia touch 
(opcional)

Touch Film ou 
Infrared

Touch Film ou 
Infrared

Touch Film ou 
Infrared

Touch Film ou 
Infrared

Touch Film ou 
Infrared

Número  de toques 2 a 6 2 a 6 2 a 6 2 a 6 2 a 6
Grau de proteção IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Controlo térmico Condicionador de ar Condicionador de ar Condicionador de ar Condicionador de ar Condicionador de ar
Teemperatura de 
operação

- 40° + 60 ° - 40° + 60 ° - 40° + 60 ° - 40° + 60 ° - 40° + 60 °

Exercício de umidade 5% - 100% 5% - 100% 5% - 100% 5% - 100% 5% - 100%
Cabo de alimentação AC 110 - 240 V    

50/60 Hz
AC 110 - 240 V    
50/60 Hz

AC 110 - 240 V    
50/60 Hz

AC 110 - 240 V    
50/60 Hz

AC 110 - 240 V    
50/60 Hz

Consumo máximo 0.5 kw 0.9 Kw 1.8 KW 2.8 KW 3.7  KW
Player android opcional Sistema  operaional Android, USB, LAN, WI-FI, ingreso HDMI
PC integrado opcional Intel Celeron, Core I3, I5 o I7  - RAM 2, 4 o 8 Gb - HD 500GB o 1TB- LAN - WI-FI - USB - 1 HDMI -1 VGA - Free dos
Modem 3G\4G Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Teste de simulação de luz

Teste de 24 horas de operação
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