Gresely Farré

Punts INTERACTIUS EXTERIOR

Hardware and Software Tools

Característiques Generals
Els nostres Punts Interactius d’Exterior estan pensats per poder treballar en qualsevol entorn, adaptant-se a les necessitats
comunicatives dels nostres clients i a les condicions ambientals dels emplaçaments triats.
Construïst amb acer i alumini amb gruixos que van de 1,5 mm. a 2,5 mm. Tots els panys del Punt són de seguretat.
Totes les peces d'unió estan rematades amb juntes estanques, element que permet obtenir una total protecció en relació a agressions
atmosfèriques. L'anclatge al terra està previst mitjançant una peça que va fixada al terra, que permet la seva fixació desde l'interior del
Punt.
Alguns models es presenten també com exemples de Cartelleria Digital, al no dotar-se de pantalla tàctil, es converteixen en MUPIS
dinàmics d’informació.
Garantia de 2 anys + 1 opcional.

Aparador
Punt
INFORMATIU
INTERACTIU
Tk639
32”

Especificacions bàsiques

Monitor tàctil ELO model ET1939L ST de 19″
Resolució
SXGA
i lluminositat
de 250 cd/m²
Lluminositat
de 450
cd/m2 (disponible
amb alta lluminositat)
Pantalla SecureTouch antivandàlica de 6 mm de gruix
Ventilació interior forçada amb 4 ventiladors
CPU Industrial integrat amb SO
CPU Industrial
integrat
amb SO
Disc
dur 160 Gb,
2 GB DDR2
800Mhz
Mides: 185 x 50 x 30 cm
Opcionalment, es pot servir amb dos monitors, un a alçada de minusvàlids

Aparador
Punt
INFORMATIU
INTERACTIU
GF40
32”

Especificacions bàsiques

Pantalla LCD sunlight - Brillantor a l’exterior a 80K lux de 1500 cd/m2.
WUXGAdede1366
1920×1080.
FHD(mides:
de 1080p
Resolució WXGA
x 768 punts
915 x 527,5 mm)
Pantalla tàctil capacitiva projecta amb vidre antivandàlic frontal (3+3 o 6+6 (versió Xtreme))
Ventilació interior forçada o aire acondicionat (versió Xtreme)
CPU Industrial integrat amb SO
Sistema
o pared Vogel’s
Disc
dur de
160subjecció
Gb, 2 GB sostre
DDR2 800Mhz
Mides: 190 x 95 x 17 cm
Software de gestió de continguts inclós
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Aparador
Punt
INFORMATIU
INTERACTIU
GF46
32”

Especificacions bàsiques

Pantalla LCD sunlight - Brillantor a l’exterior a 80K lux de 1500 cd/m2.
Resolució WXGA de 1920×1080 punts (mides: 1050,4 x 603,6 mm)
Pantalla tàctil capacitiva projecta amb vidre antivandàlic frontal (3+3 o 6+6 (versió Xtreme))
Ventilació interior forçada o aire acondicionat (versió Xtreme)
CPU Industrial integrat amb SO
Disc dur 160 Gb, 2 GB DDR2 800Mhz
Mides: 190 x 95 x 17 cm
Software de gestió de continguts inclós

Aparador
Punt
INFORMATIU
INTERACTIU
GF47
32”

Especificacions bàsiques

Monitor transflectiu professional de 47” (opció 700 i 2000 cd)
Membrana multitàctil dualtouch de 47”, anti UVA
Sellat Nema permanent 4 impermeable
Vidre frontal anti-reflexe
CPU Industrial integrat amb SO
Disc dur 160 Gb, 2 GB DDR2 800Mhz
Ventilació que manté l’equip en funcionament amb una temperatura exterior entre 0 i 34 ºC
Software de gestió de continguts inclós
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Models

Punt Informatiu Tk639
Àrea visió (4:3): 376,3 (H) x 301,1 (V) mm
Mides tótem: 185 x 50 x 30 cm

Punt Informatiu GF40
Àrea visió (16:9): 915 x 527,5 mm

Mides: 190 x 95 x 17 cm
Mides: 190 x 95 x 17 cm

Punt Informatiu Gf46
Àrea visió (16:9): 1050,4 x 603,6 mm

Mides: 190 x 95 x 17 cm
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Garanties i Manteniment
La garantia engloba aquells elements susceptibles de patir avaries, és a dir, els components que integren el terminal. Aquesta serà la
facilitada pel fabricant del component integrat en les mateixes condicions, tant en termini com en cobertures.
Cal que el client notifiqui a Gresely i Farré, sl la incidència per poder posar en marxa la cobertura de garantia .
Hi ha tres tipus de garantia
Garantia Estàndard
És la que s'aplica per defecte (si un component no especifica període de garantia s'entén que l'aplicada és l’estàndard i aquesta és la que
ofereix el fabricant del componen, podent variar en període o cobertures en funció del tipus de component, generalment el període de
cobertura és d'un any de garantia, però a Gresely i Farré, sl n’oferim 2 + 1 opcional ).
Aquesta garantia comprèn assistència tècnica telefònica per resoldre qualsevol incidència que sorgeixi , on els nostres tècnics guiaran
pas a pas de manera senzilla al client per resoldre el problema. Si no és possible d'aquesta manera i calgués manipular algun component
defectuós, el departament tècnic guiarà pas a pas al client de com ha de procedir i, en cas que calgués retirar el component defectuós,
com enviar-lo per a la seva reparació, rebre'l i tornar-lo a integrar.
Garantia “in situ”
Aquesta modalitat de garantia implica el desplaçament d'un tècnic per a la reparació del component defectuós en un termini aproximat de
48 hores a partir de l'avís d'incidència, sense costos de desplaçament ni de peces de substitució. Aquest servei es facturaria només per
intervenció realitzada i pot sol. licitar en qualsevol moment.
Garantia Recollida, Reparació i Devolució
L'enviament del producte reparat (o de substitució) es produeix , en el millor dels casos , dins d'un període aproximat de 10 dies laborables
després de la recepció en el centre de servei al client del producte defectuós . L'enviament del producte reparat (o de substitució) i la
recollida de la unitat defectuosa són gratuïts .
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