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O quiosque MIO Campus, desenvolvido para complementar a oferta da 
Microio, evidencia-se pela sua versatilidade, elegância e robustez. O 
quiosque MIO Campus foi concebido para ser instalado em espaços 
interiores mas também no exterior, numa base de apoio ou suspenso 
através de uma fixação direta na parede.

Produzido com materiais de comprovada resistência e de alta 
qualidade, o quiosque MIO Campus poderá ser personalizado com o 
logótipo, informações ou imagens próprias do cliente, para além da cor 
de revestimento do quiosque que pode variar consoante pedido (tintas 
RAL).

Todos os componentes necessários ao funcionamento do quiosque (computador, monitor, leitor de 
cartões RFID, módulo TPA para a utilização de cartões de débito e crédito, moedeiros com e sem troco, 
impressora para emissão de recibos/faturas, etc) está protegido com acesso através de fechadura de 
segurança.

Esta zona de segurança permite o acesso a um minicomputador PC e módulo UPS (opcional) para 

facilitar tarefas de manutenção. No interior do quiosque existe uma base com pontos de energia.

+  Estrutura exterior em aço DD11 de 2,5mm de espessura

+  Pintura cataforética de proteção contra a corrosão após soldadura

+  Lacagem em cor RAL conforme indicação do cliente

+  Monitor Touch 17” antivandalismo

+  Minicomputador tipo i3, 4 GB RAM, 120 GB SSD

+  Alimentação 220v AC

+  Ligação TCP/IP 100/1000 Mbit's para o minicomputador

+  Leitor RFID até 5cm (Mifare)

+  Abertura frontal para substituição do papel da impressora



características opcionais

+  Módulo de moedas (de 2€ a 5ct) com possibilidade de fornecer troco

+  Módulo de Notas (5€, 10€ e 20€), aceitação até 250 notas

+  Abertura frontal para acesso ao noteiro e moedeiro, para recolha de notas e moedas e manutenção     

    do quiosque

+  Módulo TPA (Glintt TITAN OEM) – requer ligação TCP/IP adicional

+  Impressora térmica

+  UPS

pesos e dimensões

+  Display de 17” (resolução de 1920 x1080p)

+  Peso (aprox) - 60 Kg

+  A x L : aproximadamente 1545 mm x 694 mm (dimensões exteriores)

desenho técnico
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