Idea 9L
Uuden sukupolven automaattinen kioski,
joka mahdollistaa jopa herkimpien tuotteiden
turvallisen myynnin. Kiitos tästä kuuluu
Magexin patentoidulle kuljetinjärjestelmälle.
Upea 22" kosketusnäyttö mahdollistaa kaiken myytäviin tuotteisiin liittyvän
tiedon esittämisen lisäksi tuotekuvat, tuoteselosteet sekä videon. Idea9L
automaatista voi myydä mitä erilaisimpia tuotteita, erityisen hyvin se
soveltuu herkästi rikkoontuvien tuotteiden ja ruoan myyntiin.
Idea9L:ssä on 9 myyntiriviä jokaisella hyllyllä, laitteeseen mahtuu maksimissaan 8 hyllyä. Kioskissa on 22" HD kosketusnäyttö 1920x1080 pikselin
resoluutiolla. Näytölle saa näkyviin tuotevalikoiman (menu), tuotetiedot,
-kuvat ja esittelyvideot. Näytöltä on helppo selata ja tutkia tuotteita
tarkemmin. Jokaisesta tuotteesta saa näkyviin tuotetietojen lisäksi,
neljä kuvaa ja videon.

Mahdollisuus käyttää myös noutoautomaattina.

REAALIAIKAISTA DATAA.
Magex pilvipalvelu tarjoaa reaaliaikaista tietoa sekä tuoreet päivitykset. Voit seurata laitettasi esim
tabletilla, puhelimella tai tietokoneella. Palvelu mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon jokaisesta myyntitapahtumasta, varaston tilasta, vaihtokolikkojen ja seteleiden määrästä sekä useista muista toiminnoista. Ja mikä tärkeintä se valvoo koneen lämpötilaa.
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IDEA MUUNTAUTUU MYÖS NOUTOPISTEEKSI!
Leveys
Syvyys
Korkeus
Paino (noin)
Hyllyjen enimmäismäärä
Myyntirivejä / hylly
Valaistuksen tyyppi
Jännite
Sisälämpötila
Energiankulutus
(kylmälaite päällä)

1300 mm
912 mm
1910 mm
367 Kg
8
9
High luminosity LED (30W)
240V/50Hz | 110V/60Hz
2/18°C
500 W

HISSIN TOIMINTAJÄRJESTELMÄ

Idea9L:n maksimaalinen muunneltavuus mahdollistaa erilaisten
tuotteiden myynnin. Uniikki kuljetinjärjestelmä voidaan helposti ja
nopeasti muokata tuotteen koon mukaan soveltumaan erikokoisille
tuotteille. Kullakin myyntirivillä on myös muokattavat väliseinät
erottelemassa samalla rivillä olevat tuotteet toisistaan. Laiteessa
on myös itsediagnosointijärjestelmä, joka tarkastaa myyntirivin
tilan ennen maksun suorittamista.

Tuote toimitetaan ikkunan alla takana olevalle noutoalueelle. Hissi
kuljettaa tuotteet kääntelemättä tai kaatamatta, jolloin voidaan
myydä myös helposti rikkoontuvia tuotteita, kuten teknisiä
laitteita tai ruokaa. Hissin mitat mahdollistavat melko suurien ja
herkkien tuotteiden, kuten munakennojen jakelun.

210

mm

MAGEX KULJETINJÄRJESTELMÄ

760 mm

TEKNISET TIEDOT
• Eristetty kylmälaite
• Sisäilman jäähdytin
• Suojattu tuotteen noutoluukku
• Särkymätön lasiovi
• Ohjauspaneeli erikseen avattavissa
• 22” monitori, Android käyttöjärjestelmä
• Teollisuustietokone quad-core ytimellä
• Järjestelmä on asennettu SSD 32Gb levylle
• Mahdollisuus toimia myös noutopisteenä, esim. nettiostoksille
• LED valaistus
• Hyllyjen modulaarinen kokoonpano korkeuden,
syvyyden ja tuotteiden lukumäärän mukaan
• Eristetyt ohjauspaneelin lukot
• Itsediagnosointijärjestelmä
• Sähköinen multi-control ohjaus
• Tietojen hallinta ja tuotteiden tilastointijärjestelmä
• Lämpötilan hallinta

Magex produces
with quality system
certiﬁed by

