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Izdelki z nasmehom!
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Kid L

Prostostoječe interaktivno igralo
Plug and Play! (Vklopi in igraj!)
Izjemno visoko kontrastni 19" TFT LCD zaslon na dotik, 
ki ima proti praskam odporno stekleno površino 
Windows XP Embedded ® 

   (posebej prirejen za igranje interaktivnih sistemov)

   Vgrajen industrijski mini-PC, 
popolnoma brez vzdrževanja in brez obrabnih delov
Cena vključuje:     različico aplikacije 7.1
Vse licence programske opreme

Nizka poraba energije (do 30W)
Barvno usklajen  klopica- stolček: 
mala (za 1 otroka) in večja (za 2 otroka) na voljo ob doplačilu
Na voljo tudi v barvah po vaši izbiri (za doplačilo)

   Standardne barve so: rdeča / rumena / zelena / oranžna  
   ali  rdeča / oranžna

Ohišje in čelna plošča imata več plastni zaščitni premaz, 
   zadnja stran pa zaključni sloj in na praske odporno površino

   širina 60 x višina 100 x globina 59 cm          
   50 kg 

         3-10 LET

Barve po vaši izbiri (izdelek št. TLSO-01)
Stolček za 1 otroka (izdelek št. KIDHO-01)
Klop za 2 otroka (izdelek št. KIDHO-02)
Integriran logotip podjetja (izdelek št. TLLO-01) 
Enkraten dodatnen strošek na različico programske opreme.

Programska oprema 7.1 + C1 (izdelek št. TLSW-C01)

Tehnične specifikacije enake kot pri Yellowstone.
   Standardna zaščita: več plastni zaščitni premaz
   Standardne barve so: rdeča / rumena / modra

Nikoli vam ne bo potrebno doplačati nobenih dodatnih 
   licenčnih pristojbin!

a

   širina 56,2 x višina 102 x globina 68 cm          
   50 kg 

         3-10 LET

Dodatna oprema na voljo ob doplačilu:

Stolček za 1 otroka     Klop za 2 otroka

LETI

GARANCIJE!2

Brez vzdrževanja!

Brez gibljivih delov!

SAMO 10 Watt-ov 

PORABE
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Izdelki z nasmehom!
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Popolnoma nova oblika ohišja
Izjemno oblikovane vesele podobe
Na voljo v oranžni ali zeleni barvi
Samo 8 cm skupne globine!
Plug and Play! (Vklopi in igraj!)
17" TFT LCD monitor z zaslonom na dotik
Monitor popolnoma odporen praske!
Windows XP Embedded ® 

   (posebej prirejen za igranje interaktivnih sistemov)

Vgrajen industrijski mini-PC, 
   popolnoma brez vzdrževanja in brez obrabnih delov 

Cena vključuje: različico aplikacije 7.1
Vse licence programske opreme
Nikoli vam ne bo  doplačati nobenih dodatnih 

   licenčnih pristojbin!
Nizka poraba energije (do 30W)
12V zunanje napajanje
Fanless: brez ventilatorja in obrabnih delov
Vgrajeni zvočnik
Pritrjeno na steno z enostavno uporabo stenskega ohišja

 

   Standardna zaščita: več plastni zaščitni premaz
 

   širina 48 x višina 80 x debelina 8 cm,          10 kg
 

Integriran logotip podjetja (izdelek št. TLLO-01) 
Enkraten dodatnen strošek na različico programske opreme.

Programska oprema 7.1 + C1 (izdelek št. TLSW-C01)

na

potrebno

Dodatna oprema na voljo ob doplačilu:

Raketa                        Robot

NAREJENO 
V NEMČIJI

                  3-10 LET

5  

Vgrajena 2 zvočnika

3-10 LET
17 igralnih opcij v 5 zvrsteh iger
v slovenščini

visoka resolucija (idealno za 19” monitorje)

3-12 LET
46 igralnih opcij v 6 zvrsteh iger

Raketa in Robot

• 

• 

Programska oprema 7.1
             
• 
• 

Programska oprema C1
• 
             
• 

Tehnične specifikacije kot Playbarry.
1 " TFT LCD monitor 

   z zaslonom na dotik

POPOLNOMA
ODPORNO NAPRASKE



Vse za vaš otroški kotiček!
Izdelki z nasmehom!

Vse v enem SuperGlass SG1 
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Dodatna oprema na voljo ob doplačilu:
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napajalnik

Integriran logotip podjetja (izdelek št. TLLO-01) 
Enkraten dodatnen strošek na različico programske opreme.

Programska oprema 7.1 + C1 (izdelek št. TLSW-C01)

zjemno robustna tehnologija nov  generacije, 
   razvita posebej za komercialno uporabo.

Najsodobnejša projekcijsko kapacitivna Touch tehnologija
Kakovostno aluminijasto ohišje iz tlačne litine 

   V antracitni (15") ali beli barvi (15" in 19")
Prahotesno in vodotesno v skladu z NEMA 4/IP55
Plug and Play! (Vklopi in igraj!)
Izjemno visoko kontrastni 15" ali 19" TFT LCD zaslon na dotik, 

   ki ima proti praskam odporno stekleno površino 
Windows XP Embedded ® 

   (posebej prirejen za igranje interaktivnih sistemov) 

Vgrajen industrijski mini-PC, 
   popolnoma brez vzdrževanja in brez obrabnih delov

Cena vključuje:     različico aplikacije 7.1
Vse licence programske opreme

Nizka poraba energije (do 50W)
12V zunanje napajanje
Fanless: brez ventilatorja in obrabnih delov
Dva vgrajena zvočnika
Montaža na steno z uporabo predvidenega stenskega nosilca

   (zunanji napajalnik je standarden)

Dodatna oprema: integriran napajalnik
                                   zaščita pred krajo

   15":  širina 37 x višina 29 x debelina 5 cm           4kg
   19":  širina 45 x višina 38 x debelina 7 cm           5kg

Vse v enem Superglass SG1 s 15" TFT zaslonom na dotik vključno 
z različico programske opreme 7.1. (izdelek št.  AiO-03SG) 
Zelo čvrst monitor s stekleno površino.

Vse v enem Superglass SG1 kot zgoraj, toda z 19" TFT zaslonom 
na dotik (izdelek št. AiO-04SG).

Vgrajen (integriran) (izdelek št.  AiO-03SGNT)
Zaščita pred krajo

Nikoli vam ne bo potrebno doplačati nobenih dodatnih 
licenčnih pristojbin!

Mat ohišje antracitne barve 15”

Belo ohišje v visokem sijaju (15” in 19”)

Barvne različice

Zelo tanek: samo 5 cm

Imate mogoče vprašanje za nas?
Bi želeli postaviti igralo skupaj z nami?
Kontaktirajte nas:

DEMITRADE d.o.o.
Rodetova 5
1290 GROSUPLJE
 

tel: +386 1 5410 610, fax: +386 1 5410 611
e-mail: info@demitrade.si

www.demitrade.si
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