
Vrĳstaande
Betaalkiosk
Prestop Powered By WPS

Zorg voor een eersteklas ervaring voor uw
parkeerders met de vrĳstaande 32-inch
touchscreen Prestop Powered by WPS kiosk.
Uitgevoerd in stĳlvol wit met rand-tot-rand
glasoppervlak. Dit ontwerp zorgt voor minder
afleiding van het scherm, is gemakkelĳk schoon
te maken en is gemakkelĳk toegankelĳk voor
rolstoelgebruikers. Bovendien geeft het de kiosk
een premium uitstraling die de aandacht trekt
en tegelĳkertĳd opgaat in elk interieur. Ideale
oplossing voor geconditioneerde binnenruimtes
met veel verkeer om uw kortparkeerders te
laten betalen voor het parkeren en kan
gemakkelĳk worden verplaatst naar een andere
locatie wanneer dat nodig is.



Software Volledig geïntegreerd in het ParkID platform

Scherm 32” Full HD (1080x1920)

Helderheid 330 nit

Touch screen PCAP, 10 touch points

Glasplaat 4 mm, clear, gehard, anti-glare

Behuizing Plaatmetaal – 1.5 mm

Kleur Wit (RAL9010)

Afmetingen 594 x 1711 x 440 mm (WxHxD)
23.39 x 67.36 x 17.32 in (WxHxD)

Gewicht 63 kg / 139 lbs

Stroomvoorziening 110 – 240 VAC – 95 W

Communicatie TCP-IP

Lezer 1D / 2D barcode lezer

CC / PIN opties Valina / CCV voorbereid

Certificatie CE

Ontworpen voor Geconditioneerde ruimtes

Een betaalkioskoplossing voor elke situatie

Specificaties

Dimensies

Benefits

• Stĳlvolle betaalkiosk die in elk interieur
past

• Groot scherm geeft ruimte om uw
faciliteit te profileren

• Lagere beheerskosten door een
papierloos ontwerp

• De vrĳstaande kiosk kan gemakkelĳk
worden verplaatst naar een andere
locatie wanneer nodig

• Robuuste en betrouwbare kiosk die door
Prestop wordt ontworpen en door WPS
wordt aangedreven

Het maakt niet uit hoe de binnensituatie van uw parkeergarage is,
Prestop powered by WPS heeft een oplossing. Of u nu op zoek
bent naar een oplossing voor een drukbezochte parkeerlocatie,
een gemakkelĳk te verplaatsen oplossing, een aan de muur
gemonteerde oplossing of gewoon een handig baliemodel. Met
een breed assortiment kunt u combineren met een van de vele
verschillende Prestop powered by WPS kiosk opties om uw
zoektocht op te lossen. Bovendien zĳn de kiosken gemakkelĳk te
combineren met de WPS ParkAdvance apparatuur.
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