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Com um design de linhas simples e robustez comprovada por mais de 7 
anos de utilização em centenas de escolas do ensino básico e 
secundário, o quiosque MIO Touch apresenta-se como uma excelente 
solução para instalação interior.

Preparado para funcionar como quiosque stand-up, o quiosque MIO 
Touch é produzido em aço com acabamento lacado, utilizando chapa 
de 1,0 a 2,5 mm, o que garante a estabilidade e rigidez de todo o 
conjunto.

Produzido com materiais robustos e de alta qualidade, o quiosque MIO 
Touch, pode ser personalizado pelo cliente através da escolha da cor 
exterior do quiosque e da colocação de vinis com informação ou marca 
do cliente.

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

+  Alimentação 220v

+  Ligação TCP/IP 100 Mbit's

+  Monitor Touch de 15” ou 17”

+  Leitor RFID até 5cm

+  Construído em Aço Lacado

O quiosque MIO Touch, pode ser equipado com monitor de 15” ou 17’’ táctil, teclado e monitor 
anti-vandalismo, leitor de cartões RFID, webcam, moedeiro, impressora de tickets, telefone handset, 
terminal MB para cartões de débito e crédito, moedeiros com troco ou moedeiro sem troco.

A zona onde são instalados os periféricos está protegida com acesso através de fechadura de 
segurança. Esta zona de segurança possui também um sistema de ventilação independente e possui 
espaço suficiente para a instalação e acesso a um PC de tipo midtower e módulo UPS (opcional).
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+  Módulo de moedas (de 2€ a 5ct) com possibilidade de troco (opcional)

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

+  Impressora Térmica (com acesso por abertura frontal para substituição do rolo de papel)

+  Display de 15” ou 17” (resolução de 1920 x1080p)

+  Peso (Aprox.) - 60 Kg

+  C x L x A - 548mm x 510mm x 1535mm


