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Tulajdonságok 

 HD felbontású, 

15,6”, 21,5”, 27” 
érintőképernyő     

 Android operációs rendszer 

 802.11 a/b/g/n WLAN, 
Bluetooth, beépített kamera 
és mikrofon 

 Multi Core ARM processzor 

 Akár 512 GB tárhely  

 Beépített 1D/2D vonalkód 
olvasó 

 Videó konferencia lehetőség 

 Beépített mikrofon 
zajszűréssel 

 MDM 

 
 
 

 

Adatlap 
 

 

Minden igényt kielégítő terminál, az ügyfelek elégedettségének 
növelésére. 
A CC5000 a kioszkok új generációjához tartozik, ami lehetővé teszi, 
hogy az ügyfelek önállóan, várakozás nélkül jussanak információhoz. 
Ellentétben egy átlagos kioszkkal, ez a termék egy valódi interaktív 
platform, melynek használatával a vásárlók személyre szabott 
ajánlatokat kaphatnak, vásárlást kezdeményezhetnek, vagy ha 
szükséges, akkor akár azonnal a megfelelő személlyel beszélhetnek, a 
beépített mikrofon és kamera segítségével. 
A CC5000, a sok speciális tulajdonságának, külső kialakításának és 
élettartamának köszönhetően vállalati szintű eszköz. Használatával 
növelhető az ügyfél-elégedettség a kiskereskedelemben vagy éppen a 
szállodaiparban is, mely pozitívan hathat a forgalomra. 
 
Több méretben kapható kijelzője alkalmassá teszi sok féle 
területen történő használatra; egy bolt bejáratánál a 27”-os kijelző az 
ideális, míg az eladótér egyes részein a 15”-os kioszk a megfelelő 
választás. 
 
Könnyű kezelhetőség a vásárlók érdekében. Az új, Android-os, 
érintőképernyős kezelőfelületnek köszönhetően a vásárlók egyszerű és 
látványos formában lapozhatják az oldalakat, nagyíthatják a képeket 
vagy görgethetnek.  
 
Könnyedén fejleszthetünk elegáns, saját applikációt a CC5000-es 
készülékre - az Android 4.1 rendszernek köszönhetően, - saját fejlesztői 
környezetben (SDK). 
 
Főbb alkalmazási területek 

 Kiskereskedelem 

 Vendéglátás 



 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Technikai paraméterek 

Fizikai és környezeti paraméterek 

Kijelző: 
15,6”, 21,5”, 27” 
PCAP multi-touch / 1080p HD felbontással 

Tárhely bővítés:  Opcionális SSD bővítés: +512GB 

Tápellátás: Belső 12-24V  

Billentyűzet lehetőségek: Virtuális 

Csatlakozók: 6 USB 2.0; 1 USB OTG port; HDMI kimenet; SD slot 

Beépített szkenner: SE3307 scan engine 

Videó: 
Előlapi kamera: 8MP, 1080p, 30FPS, videokonferenciához optimalizálva 
Videó kimenet: 1080p HDMI 
Kódek: H.264, MPEG4, H.263 

Hang: 3,5mm jack be- és kimenet; három nagy érzékenységű mikrofon 

Felszerelés: VESA szenderd szerelési lehetőség 

Teljesítmény jellemzők:  

Processzor: TI OMAP4470 1,5GHz Multi Core ARM processzor 

Operációs rendszer: Android 4.1 (Jellybean) 

Memória: 
1GB LPDDR2 RAM (466MHz), 16GB vagy 64GB Flash memória 
Opcionális SSD bővítés: +512GB 

Alkalmazási környezet  

Üzemi hőmérséklet: 0° és 40°C között 

Tárolási hőmérséklet: -20° és 60°C között 

Nedvesség: 15% és 90% között, nem kicsapódó 

Fejlesztői eszközök: CC5000 Software Developer’s Kit (SDK) 

Felügyeleti eszközök Távoli beavatkozási, beállítási, és vezérlési lehetőség (Mobile Device Management: MDM) 

Vezeték nélküli kommunikáció  

WLAN: Két csatornás IEEE 802.11a/b/g/n 

WPAN: Bluetooth 2.1 + EDR; beépített antenna 

Ethernet: RJ45, Gigabit, aktivitásjelző LED-del 

Antenna: beépített, opcionális külső 
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