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FLEUR

ONZE DIGITALE KIOSKEN

Display4all levert veelal maatwerk oplossingen, dit kunnen wij realiseren omdat wij de
ontwikkeling van onze digitale kiosken door onze eigen ontwerpers laten verzorgen en
de productie uitvoeren in Nederland. Deze digitale kiosken, ook wel informatiezuilen,
worden op maat gemaakt en geconfigureerd op basis van het gebruik. U koopt bij ons een
Nederlands product wat aan strenge kwaliteitseisen wordt onderworpen. Onze kiosken
zijn er in modellen met en zonder wielen. Al onze Kiosken worden uitgevoerd met een
afsluitbare ruimte waarin wij de eventuele PC of Narrowcasting player monteren.
DE DIGITALE KIOSKEN KUNNEN BREED
WORDEN INGEZET O.A. ALS:
• Informatiezuil eventueel aangestuurd
via narrowcasting
• Als bestelzuil in winkels of in de Horeca
• Als digitale receptie
• Als outdoor oplossing voor
diversen doeleinden
AANSTURING
Indien de Kiosk wordt gebruikt als Digitale
informatie voorziening, dan moet het
tonen van de content geen zorg worden.
Met onze i-TV Narrowcasting bent u in
staat om van een afstand de content aan te
passen en te plannen zodat u altijd de juiste
mededelingen op het gewenste tijdstip kunt
tonen.

* Fleur als receptie oplossing
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OUTDOOR KIOSK
De outdoor kiosk is een specialisme wat
veel kennis en ervaring vereist. Er moet
dan met veel factoren rekening worden
gehouden zoals montagemogelijkheden,
stroom en data aansluitingen en niet te
vergeten de lichtopbrengst. Denk dan aan
een lichtopbrengst van minimaal 1500-2500
cd/m2. Bij een grote lichtopbrengst van het
Display kan de temperatuur mede door
de weersomstandigheden en het directe
zonlicht in de zomer behoorlijk oplopen
en zal de kiosk moeten worden voorzien
van een koeling. In de winter zal er eerder
behoefte zijn aan een verwarming om te
voorkomen dat het Display beslaat. Ook de
afwerking zal vandalisme bestendig moeten
zijn voor een lang gebruik van de kiosk.
Wilt u uw digitale kiosk gaan gebruiken als
bestelzuil en dienen er betalingen plaats te
vinden dan kan deze zelfs voorzien worden
van een betaalterminal.

Wilt u zien hoe onze FLEUR werkt? Scan de QR-code.
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