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diz1400 serie

Als multitouch specialist heeft 
diz geavanceerde schermtech-
nologie nu verwerkt in een 
nieuwe, sterk innovatieve serie 
multitouchoplossingen.

informatiezuilen 
Informatiezuilen zijn een uiterst effectief en bo-

vendien elegant hulpmiddel om bezoekers en 

klanten te helpen aan de gewenste informatie. 

De informatiezuilen uit de 1400-serie kennen 

eindeloos veel gebruikstoepassingen en hebben 

ruime inbouwmogelijkheden voor bijvoorbeeld 

een barcodescanner, printer of een pinmodule. 

blz. 5

tablet oplossingen 
Tablets worden steeds vaker ingezet in een pro-

fessionele omgeving. De public-proof diz tablet 

kiosk is een elegante behuizing voor een Samsung 

Galaxy Tab of een iPad. Vanwege de aantrekkelijk 

prijs en snelle levertijd is een tablet kiosk ideaal als 

u op het laatste moment nog een finishing touch 

nodig heeft voor uw ontvangsthal, evenement, 

winkelvloer of showroom! blz. 3

multitouch tables 
Multitouch tables maken gebruik van een opwin-

dende nieuwe techniek die door de hele wereld 

snel opgang maakt. Stelt u zich voor: een horizon-

taal touchscreen op tafelformaat die niet slechts 

met een enkele vinger of twee vingers, maar met 

een hele groep mensen tegelijk te bedienen is. 

blz. 17

monitorbehuizingen 
Of u nu een speels of juist elegant effect wilt sor-

teren met de ombouw van uw schermen, of uw 

huisstijl voorop staat of dat de ombouw zo on-

opvallend mogelijk moet zijn, alles is uitvoerbaar. 

De monitorbehuizingen van diz sluiten naadloos 

aan op de stijl van de klant en de fysieke omge-

ving. blz. 19

internet werkplekken 
Internet is een gemeengoed geworden. Ook op 

publieke locaties is er behoefte aan een internet-

werkplek, denk aan banken, hotels, bibliotheken. 

diz heeft hiervoor de oplossing! blz. 23Bekijk hier onze video’s 

over de mogelijkheden 

van multitouch.

Algemene specificaties diz1400 serie

Materiaal: gepoedercoated staal

Kleuren: RAL 9003/RAL 9005

Bijzonderheden: leverbaar in alle RAL- 

kleuren, bestickering mogelijk.
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diz1410

baliemodel landscape

baliemodel portraitwandmodel

tablet oplossingen

Model: sta-, balie- of wandmodel

H x B x D: 120 x 29 x 40 cm (stamodel)

Gewicht: 8 kg (stamodel)

Bijzonderheden: leverbaar in portrait- of landscape
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toetsenbord

inform
atiezuilen

diz1419

diz1422

stam
odellen

diz1419

H x B x D: 152 x 54 x 44 cm (incl. voetplaat)

Gewicht: 70 kg

Beeldscherm: 19” multi-touchscreen monitor

diz1422

H x B x D: 152 x 63 x 56 cm (incl. voetplaat)

Gewicht: 80 kg

Beeldscherm: 22” multi-touchscreen monitor
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bonprinter

RFID reader

pasinvoer

pinmodule

inform
atiezuilen

diz1419

diz1422

stam
odellen

pin

pin

diz1419 pin

H x B x D: 152 x 54 x 44 cm (incl. voetplaat)

Gewicht: 75 kg

Beeldscherm: 19” multi-touchscreen monitor

diz1422 pin

H x B x D: 152 x 63 x 56 cm (incl. voetplaat)

Gewicht: 85 kg

Beeldscherm: 22” multi-touchscreen monitor
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inform
atiezuilen

diz1419

diz1422

baliemodel portrait

baliem
odellen

desk

desk

diz1419 desk landscape

H x B x D: 51 x 55 x 41 cm

Beeldscherm: 19” multi-touchscreen monitor

diz1422 desk portrait

H x B x D: 70 x 44 x 41 cm

 

diz1422 desk landscape

H x B x D: 51 x 64 x 41 cm

Beeldscherm: 22” multi-touchscreen monitor
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inform
atiezuilen

diz1419

diz1422

met toetsenbord

w
andm

odellen

wall

wall

diz1419 wall landscape

H x B x D: 54 x 55 x 39 cm

Beeldscherm: 19” multi-touchscreen monitor

diz1422 wall landscape

H x B x D: 66 x 64 x 40 cm

Beeldscherm: 22” multi-touchscreen monitor
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inform
atiezuilen

groot form
aat

diz1432

Model: Stamodel

H x B x D: 136 x 90 x 58 cm (incl. voetplaat)

Gewicht: 105 kg

Beeldscherm: 32” multi-touchscreen monitor
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inform
atiezuilen

groot form
aat

diz1432
max

portrait model

Model: stamodel

H x B x D: 185 x 90 x 70 (incl. voetplaat)

Gewicht: 115 kg

Beeldscherm: 32” multitouchscreen-monitor

Bijzonderheden: mogelijk in portrait- en landscape
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m
ultitouch tables

diz1446MTT

diz1432MTT

diz1432MTT

Model: Stamodel

H x B x D: 72 x 103 x 61 cm

Gewicht: 95 kg

Beeldscherm: 32” industriële LED/LCD monitor

Multitouch: 2/6/12/32 simultane drukpunten

diz1446MTT

Model: Stamodel

H x B x D: 86 x 139 x 82 cm

Gewicht: 120 kg

Beeldscherm: 46” industriële LED/LCD monitor

Multitouch: 2/6/12/32 simultane drukpunten
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diz1446

m
onitorbehuizingen

totem

diz1440 totem

Model: Stamodel

H x B x D: 190 x 80 x 66 cm (incl. voetplaat)

Beeldscherm: 46” industriële LED/LCD monitor

Multitouch: 2/6/12/32 simultane drukpunten
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m
onitorbehuizingen

diz1400
monitorbehuizingen

diz ontwerpt stalen behuizingen voor LCD- en 

touchscreens. Met zo’n behuizing krijgen de 

schermen een mooie robuuste en stijlvolle uit-

straling. Daarbij zijn de knoppen, merknaam en 

bedrading niet meer te zien.  

Het scherm kan zowel in ‘landscape’ als in ‘por-

trait’ stand worden opgehangen. 

De behuizing kan in de eigen kleur van uw bedrijf 

uitgevoerd worden. Met behulp van het geïnte-

greerde ophangsysteem kan het scherm vlak tegen 

de muur worden bevestigd. Kostbare muurbeugels 

heeft u niet nodig! Bevestiging aan het plafond of 

staand op de vloer is uiteraard ook mogelijk.
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internet w
erkplekken

internet 
werkplekken

Wanneer u kiest voor maatwerk krijgt u de beschik-

king over een werkplek die zowel softwarematig, 

als in uiterlijk en toepassing volledig is toegesne-

den op uw situatie. Begeleiding en advisering zijn 

essentiële onderdelen van het totaalproduct.



Ap-art B.V./diz informatiezuilen

Graag nodigen wij u uit een bezoek te brengen aan onze 

showroom in Zoetermeer. Wij verzoeken u vriendelijk vooraf 

een afspraak te maken. U bent van harte welkom!

Hoofdkantoor + showroom 

Platinastraat 42

2718 RZ Zoetermeer

T +31 (0)79 362 40 40

F +31 (0)79 362 20 90

info@diz.nl

www.diz.nl

Maandag t/m vrijdag kunt u ons bereiken van 9.00 tot 17.00 uur 

op nummer +31 (0)79 362 40 40 of u kunt een e-mail sturen naar 

info@diz.nl.

Voor actuele informatie kunt u terecht op onze internetsite  

www.diz.nl.



Actuele informatie over diz informatiezuilen vindt u op 
www.diz.nl


