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Produkt Galileo Kiosek 32S je interaktivní dotykový informační kiosek, ve stojanovém 
provedení. Je vybaven velkým 32“ palcovým dotykovým displejem, který umožňuje rychlé a 
komfortní ovládání. Umožňuje zobrazení požadovaného obsahu zákazníka, v kombinaci 
s dodávaným softwarem je ideálně zamýšlen a konstruován jako 
elektronická úřední deska. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická specifikace zařízení 

 
SOFTWARE 
 

 zabezpečení neoprávněného vstupu mimo Úřední desku, příp. web města 
 off-line zobrazení všech dokumentů z úřední desky (bez připojení k internetu) 
 správa obsahu elektronické úřední desky probíhá plně automaticky 
 monitoring s automatickým oznámením o nefunkčnosti 
 možnost pohodlného vyhledávání obsahu 
 pohodlné ovládání z invalidního vozíku 
 napojení na modul úřední deska spisové služby, volitelná možnost přepnutí na 

webové stránky města – rozcestník ÚD, web města. 
 vlastní řešení pro seniory, hendikepované a tělesně postižené osoby 
 možnost rozšíření o mluvené slovo, možnost přečtení textu unikátní technologií 

syntézy řeči 
 nepřetržitý provozu 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce 
 funkce spořiče obrazovky 
 možnost zvětšování a zmenšování zobrazeného obsahu 
 QR kód pro uložení a sdílení vyhledaných informací 

 

 
 
DISPLAY 
 

 interaktivní dotyková plocha 32" (80 cm) 
 barevný dotykový TFT LCD displej 

NÁZEV: GALILEO KIOSEK 32S 
VELIKOST DISPLEJE: 32“ (80 cm) 
PROVEDENÍ: Stojanové 
ROZMĚR (ŠxHxV): 540 x 250 x 1944 mm 
VÁHA: 95 kg 
KONSTRUKCE: Celonerezová 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Nerez (možnost povrchové 

úpravy dle RAL vzorníku) 
BARVA V ZÁKLADU Stříbrná 
KRYTÍ: IP65 
UPS 120 minut 
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 rozlišení FULL HD (1080x1920 pixelů), poměr stran 9:16 
 vertikální orientace displeje 
 svítivost min. 3500 NITS – velmi dobře čitelný na slunci 
 UV antireflexní úprava 
 světelný senzor – automatické upravení jasu okolím světelným podmínkám 
 noční osvětlení s filtrem modrého světla 
 dotyková vrstva kapacitní, integrovaná v bezpečnostním skle 
 integrovaný UV filtr – prodloužení životnosti monitorů 
 FortTouch speciální dotyková technologie – ovladatelný v rukavicích a za všech 

klimatických podmínek 
 AntiGlare úprava – zajišťuje čitelnost na přímém slunci 
 VandalProof provedení – snižuje poškrábání a poškození displeje 
 8 mm antivandal bezpečnostní sklo – vysoká odolnost  

 

 
POČÍTAČ 

 

 CPU Intel Pentium Silver 2,8 GHz QuadCore J5005 
 SSD 128 GB M.2 
 RAM 8 GB DDR4 
 OS Windows® 10 IoT – přizpůsobený operační systém pro Smart zařízení, v češtině 
 rozhraní LAN (v případě potřeby Wi-Fi a GSM modul) 

 

 
PROVOZNÍ PODMÍNKY 

 

 teploty -35°C až +65°C 
 inteligentní systém hlídání teploty vnitřního prostoru u jednotlivých komponentů 
 doba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce 
 prostředí venkovní, středoevropské  
 stupeň krytí IP65 

 

 
OSTATNÍ 

 

 napájení 230V/50Hz, max 180W, běžný provoz 130W 
 záložní zdroj na 120 minut provozu 
 přepěťová ochrana chránící vnitřní komponenty a jistič 
 nerezový uzamykatelný vnější obal 
 část komponentů do Galileo Kiosků vyrábíme ekologicky 
 vestavěné 2 kusy reproduktorů 

 

 
 
 

Všechny Galileo Kiosky a jejich SW pro zobrazení informací si vyrábíme sami. 
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