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Terminal de Autoatendimento

Modelo TI-G4
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Descrição
O TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO TI-G4 é um 
totem para múltiplas aplicações, tais como emissão 
de senhas, consultas a sistemas, compras virtuais, 
pagamento de estacionamentos, pesquisas de 
opinião, agendamento de serviços, atendimento 
virtual por vídeo conferência e muitas outras.
Possui design elegante e inovador com acrílico 
iluminado em diferentes cores para maior harmonia 
com o local onde será instalado. Sua tela na posição 
vertical é recomendada para aplicações
de atendimento por vídeo conferência.
Pode acomodar inúmeros equipamentos conforme a
necessidade da sua aplicação, tais como 
computadores “allin-one” ou mini PC, headset, 
webcam, bem como uma variedade de modelos de 
impressoras térmicas de cupons.

Características funcionais
• Acrílico frontal com iluminação a led destaca o 

produto em qualquer ambiente.
• As telas de toque são encapsuladas de modo a 

evitar o contato dos usuários com os botões de 
controle delas (opcionalmente o monitor pode 
ser fornecido sem o encapsulamento).

• Porta traseira com chave para acesso aos 
eletrônicos embarcados.

Benefícios
• Maior agilidade no atendimento aos clientes.
• Redução de filas de espera dos clientes.
• Redução das despesas com equipe de 

atendimento.
• Redução da reclamação dos clientes em relação 

ao atendimento.
• Disponibilidade ininterrupta dos serviços.
• Aumento da privacidade dos clientes.
• Aumento da satisfação dos clientes.

Características Mecânicas
• Gabinete em aço carbono.
• Acabamento em pintura eletrostática a pó na cor 

preta (outras cores sob consulta).
• Acrílico frontal opalescente, espessura de 2mm, 

disponível nas cores: branca, azul, fumê, laranja, 
verde e vermelho.

• Iluminação interna do acrílico em duas 
lâmpadas led 6500K branca 87 cm 10 watts 
cada.

• Dimensões: 155 cm altura x 45 cm largura x 40 
cm profundidade.

• Peso líquido aproximado: 45 kg.
• Customizamos conforme os equipamentos a 

serem embarcados.

Equipamentos embarcados 
como padrão
• Monitor touchscreen 15”, tela resistiva 5 fios, 

resolução 1024x768, interfaces touch USB e 
vídeo VGA.

• CPU Intel J1800 Celeron dual core 2.41Ghz, 
memória de 4 Gb, SSD 120Gb.

Terminal de autoatendimento
Modelo Geração 4


