Chique
design

diz1500 serie
Informatiezuil
De diz1527 is een moderne informatiezuil met een opvallend
chique design. Deze zuil straalt klasse uit en past naadloos in
elke omgeving. Diverse hardwarecomponenten kunnen
eenvoudig worden ingebouwd.
De diz1527 is voorzien van een VESA bevestiging, die speciaal
ontworpen is voor onze 27 inch P-CAP multi-touch monitor in
portrait. Dit grote display heeft een full HD resolutie en toont
uw content op opvallende wijze.

Tabletzuil
De diz1510 tabletzuil is een samensmelting van onze bekende
informatiezuil en een tablet standaard. We leveren deze
inclusief een professionele tablet in 10,1 inch of 15,6 inch
formaat. Er is ook een versie verkrijgbaar voor een 9,7 inch
iPad. Een robuuste en fraaie tabletkiosk, inzetbaar voor vele
doeleinden.
Het ontwerpteam van diz heeft de tabletbehuizing op een
dusdanige wijze ontworpen dat de tablet zonder problemen
in een publieke ruimte gebruikt kan worden. De tablet wordt
in de behuizing geplaatst, deze behuizing is voorzien van een
slot aan de achterzijde. In de behuizing is de bekabeling
weggewerkt zodat de tablet op een stroomaansluiting kan
worden opgeladen.

Uw app of website aanbieden in een publieke omgeving?
Kies dan voor een veilige en robuuste tabletkiosk van diz.

Voor een vrijblijvende oﬀerte kunt u altijd contact opnemen.
Laat u verbazen door de gunstige prijsstelling!

+31 (0)79 362 40 40

diz1527 P

diz1510 L

De informatiezuilen kunnen voorzien
worden van een Windows- of Androidpc en hebben een 27” P-CAP multitouch monitor.

diz1510 P

Voor een vrijblijvende oﬀerte
kunt u altijd contact opnemen:

+31 (0)79 362 40 40

De tabletzuilen zijn standaard voorzien van een 10” of een 15” tablet.

Informatiezuilen en tabletzuilen
kunnen optioneel voorzien worden van

Ap-art B.V. / diz informatiezuilen

een barcodescanner, cardreader of

Platinastraat 42, 2718 RZ ZOETERMEER

webcam.

+31 (0)79 362 40 40

Alle modellen zijn optioneel leverbaar
Maatwerk diz1510 met ingebouwde cardreader

in alle RAL-kleuren.

info@diz.nl
www.diz.nl

