
Uusimman sukupolven myyntiautomaatti, joka 
mahdollistaa tuotteiden nopean ja turvallisen myynnin. 
Nerokas robottijärjestelmä ja kosketusnäyttöpaneeli 
tekevät automaatista erittäin käyttäjäystävällisen. 
Arenan näytölle voit ladata tuotekuvien lisäksi myös 
esittelyvideoita.

Arena sopii minkä tahansa tuotteen, erityisesti teknologisten esineiden, 
kuten älypuhelimien, tablettien, tulostimien värikasettien myyntiin, sekä 
myös elintarvikkeiden ja vaatteiden myyntiin. Sinä valitset. 

Arenassa voi olla jopa 8 kerrosta ja jokaisessa kerroksessa 9 myyntiriviä. 
Arenassa on 22 tuuman HD-kosketusnäyttö 1920 x 1080 pikselin 
resoluutiolla. Tämä näyttö tarjoaa täyden tuotevalikon, jossa on tuotetiedot, 
kuvat ja mainosvideot.

Mahdollisuus käyttää noutoautomaattina. 

REAALIAIKAISTA DATAA.

Magex pilvipalvelu tarjoaa reaaliaikaista tietoa sekä tuoreet päivitykset. Voit seurata laitettasi esim. 
tabletilla, puhelimella tai tietokoneella. Palvelu mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon jokaisesta myynti-
tapahtumasta, varaston tilasta, vaihtorahojen määrästä sekä useista muista toiminnoista. 
- Ja mikä tärkeintä, se valvoo koneen lämpötilaa.
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ARENA ON VARUSTETTU ROBOTTIOHJATULLA 
KULJETINJÄRJESTELMÄLLÄ

Leveys   1370 mm
Syvyys   944 mm
Korkeus   2116 mm
Paino   350 Kg
Hyllyjen maksimi määrä 8
Tuotteita/hylly  9
Valojen tyyppi  High luminosity LED (30 W)
Jännite   100-240 V | 50/60 Hz
Lämpötila alue  0/18°C
Energiankulutus  600 W
(kylmälaite päällä)

MAGEX KULJETINJÄRJESTELMÄ

Arena tarjoaa loistavan mahdollisuuden myydä mitä erilaisimpia tuotteita. 
Tämä uniikki kuljetinjärjestelmä voidaan helposti ja nopeasti muokata 
tuotteen koon mukaan. Kullakin myyntirivillä on myös muokattavat 
väliseinät erottelemaan samassa kerroksessa olevat tuotteet toisistaan. 
Tämä mahdollistaa erikokoisten tuotteiden myynnin. Arenassa on myös 
itsediagnosointijärjestelmä, joka tarkastaa myyntirivin tilan ennen 
maksun suorittamista.

KULJETINJÄRJESTELMÄ

Tuote toimitetaan konsoli-alueelle sukkulalla, joka ei vahingoita tai 
kaada tavaroita, mikä mahdollistaa jopa erittäin herkkien 
tuotteiden, kuten teknologisten esineiden, elintarvikkeiden, jne. 
myynnin turvallisesti. Kuljetuslaatikon mitat antavat mahdollisuu-
den jakaa melko suuria tuotteita, kuten tabletteja, kannettavia 
tietokoneita, valmiita ruoka-annoksia ja paljon muuta.

TEKNISET TIEDOT

• Suojattu tuotteen noutoluukku
• Särkymätön lasiovi
• Konsolitila erikseen avattavissa
• Teollisuustietokone neljällä ytimellä.
• Järjestelmä on asennettu SSD 32Gb levylle.
• LED valaistus
• Hyllyjen modulaarinen kokoonpano korkeuden,
   syvyyden ja tuotteiden lukumäärän mukaan.
• Eristetyt konsolinlukot
• Itse-diagnisointi-järjestelmä
• Sähköinen multi-control ohjaus
• Lämpötilan valvonta ja hallinta
• Datan hallinta ja tuotteiden tilastointijärjestelmä.
• 22” Näyttö 1920 x 1080 pixelin resoluutiolla
   (mahdollista myös 10" näyttö)
• Mahdollisuus toimia myös noutopisteenä 
   esim. nettiostoksille
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