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Popis produktu 
 

Produkt Galileo Kiosk 32S je interaktívny kiosk s dotykovou obrazovkou v stojanovom 
prevedení na stenu. Je vybavený veľkým 32" dotykovým displejom, ktorý umožňuje rýchle a 
pohodlné ovládanie. Umožňuje zobrazenie požadovaného obsahu  
zákazníka, v kombinácii s dodávaným softvérom je ideálne  
určený a navrhnutý ako elektronická úradná tabuľa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Technické špecifikácie zariadenia 

 
SOFTWARE 

 zabezpečenie neoprávneného prístupu mimo úradnej tabule alebo webovej stránky 
mesta 

 off-line zobrazenie všetkých dokumentov z úradnej tabule (bez pripojenia na 
internet) 

 správa obsahu elektronickej úradnej tabule je plne automatická 
 monitorovanie s automatickým upozornením na poruchy 
 možnosť pohodlného vyhľadávania obsahu 
 pohodlné ovládanie z invalidného vozíka 
 pripojenie k modulu úradnej tabule spisovej služby, voliteľná možnosť prepnutia na 

webovú stránku mesta - rozcestník ÚT, webová stránka mesta. 
 vlastné riešenia pre seniorov, hendikepovaných a telesne postihnuté osoby 
 možnosť rozšírenia o hovorené slovo, možnosť čítania textu pomocou unikátnej 

technológie syntézy reči 
 funkcia šetriča obrazovky 
 možnosť zväčšenia a zmenšenia zobrazeného obsahu 
 QR kód na ukladanie a zdieľanie vyhľadaných informácií 

 
 

DISPLAJ 
 interaktívna dotyková plocha 32" (80 cm) 

NÁZOV: GALILEO KIOSK 32S 
VEĽKOSŤ DISPLEJA: 32“ (80 cm) 
PREVEDENIE: Stojanové 
ROZMER (ŠxHxV): 540 x 250 x 1944 mm 
VÁHA: 95 kg 
KONŠTRUKCIA: Z nehrdzavejúcej ocele 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Nerez (možnosť povrchovej 

úpravy podľa RAL 
vzorkovníku) 

FARBA V ZÁKLADE Strieborná 
KRYTIE: IP65 
UPS 120 minút 
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 farebný dotykový TFT LCD displej 
 rozlíšenie FULL HD (1080x1920 pixelov), pomer strán 9:16 
 vertikálna orientácia displeja 
 svietivosť min. 3500 NITS - veľmi dobre čitateľné na slnečnom svetle 
 UV antireflexná úprava 
 svetelný senzor - automatické prispôsobenie jasu okolitým svetelným podmienkam 
 nočné osvetlenie s filtrom modrého svetla 
 kapacitná dotyková vrstva integrovaná do bezpečnostného skla 
 integrovaný UV filter - predlžuje životnosť monitorov 
 FortTouch špeciálna dotyková technológia - ovládateľná v rukaviciach a za každého 

počasia 
 AntiGlare úprava - zaručuje čitateľnosť na priamom slnku 
 VandalProof prevedenie - znižuje poškriabanie a poškodenie displeja 
 8 mm TOTAL Antivandal bezpečnostné sklo - vysoká odolnosť 

 
 
POČÍTAČ 

 CPU Intel Pentium Silver 2,8 GHz QuadCore J5005 
 SSD 128 GB M.2 
 RAM 8 GB DDR4 
 OS Windows® 10 IoT – prispôsobený operačný systém pre inteligentné zariadenia 

ve slovenčine 
 rozhranie LAN (v prípade potreby Wi-Fi a GSM modul) 

 
 

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY 
 teploty -35°C až +65°C 
 inteligentný systém monitorovania teploty vnútorného priestoru  jednotlivých 

komponentov 
 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku 
 prostredie vonkajšie, stredoeurópske 
 stupeň krytia IP65 

 
 
OSTATNÉ 

 napájanie 230V/50Hz, max. 180W, normálna prevádzka 140W 
 záložné napájanie na 120 minút prevádzky 
 prepäťová ochrana na ochranu vnútorných komponentov a istič 
 nerezový uzamykateľný vonkajší obal 
 časť komponentov do Galileo Kiosku vyrábame ekologicky 
 dva vstavané reproduktory 

 
 

 
Všetky Galileo Kiosky a ich SW na zobrazovanie informácií si vyrábame sami. 
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