
 

VIDAUS INTERAKTYVUS INFOTERMINALAS 
 
Mūsų skaitmeninis stendas atitinka viešam naudojimui skirtą kompiuterio terminalą, kuris įdiegtomis 
multimedijos taikomosiomis programomis gali suteikti daugiafunkcines paslaugas. Vienu metu liečiant 
ekraną keliose vietose, leidžiama tempti, keisti dydį ir pasukti nuotraukas, peržiūrėti vaizdo įrašus ir valdyti 
elektroninius dokumentus. 
Efektyvus orientavimasis patalpose ypač svarbus lankytojams, kurie nori savarankiškai apžiūrėti ekspozicijas 
ir sužinoti jiems reikalingą informaciją. Moderniausia informacinė infrastruktūra, tokia kaip Iamus vidaus 
interaktyvus informacinis stendas, padidina procesų efektyvumą, pritaikyti transliuoti itin aukštos kokybės 
vaizdo įrašus, nuotraukas bei klausytis garso įrašų. 
Informacinių stendų ypatumai: 

• Ekranų dydžiai nuo 32’ iki 80’ 
• Full HD raiška 
• Ypač ryškus kontrastas, pritaikytas dirbti skirtingame apšvietime 
• Net 10 lietimo taškų vienu metu 
• Lietimas pirštais, rašikliu 
• Ekrano padalijimas į kelis ekranus vienu metu 
• Wi-Fi, 4G interneto galimybės 
• Platus korpuso spalvų pasirinkimas 
• Integruotos kolonėlės 
• Jungtys: HDMI, VGA, USB, audio jungtis 

 

 
 
Stendo pagalba teikiama: 

• Informacija apie eksponatus 
• Vykdomus užsiėmimus, naujienas, įvykius; 
• Informaciją apie kiekvieną lankomą objektą; 
• Navigacija po pastatus arba maršrutus į kitą padalinį/miestą;  
• Nemokamo belaidžio interneto (WiFi) viešoji zona;  
• Išorinių įrenginių pakrovimo stotelė; 
• Foto kamera, interaktyvūs žaidimai (papildomai užsakoma); 
• Stendai pritaikyti negalią turintiems žmonėms, garsiniai signalai leidžia lengvai naviguoti po turinį.  

 



 
1 Informacinių stendų kainų ir pasirinkimo galimybės 
1.1 Horizontalus ir vertikalus informacinis stendas 

 
 
 
 
*Kainos nurodytos be programinės įrangos ir PVM 
 
Kiti galimi horizontalių stendų dizainai 

 
 

Kainos nuo: 
2’050 Eur* 



 
 
Kiti galimi vertikalių stendų dizainai 
 

 
 

 



 
1.2 Informacinis stendas su termometru ir automatiniu rankų dezinfekavimu 
 
Specialaus informacinio stendo funkcijos pritaikytos šių dienų ekstremalioms sąlygoms: 

o Integruotas infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimas leis greičiau nei per 0,1 s nustatyti 
žmogaus temperatūrą 

o Automatinis dezinfekavimo skysčio dozatorius leis atlikti rankų dezinfekciją paprastai ir nesudarant 
eilių prie įėjimų 

Infoterminalo ypatumai: 
• Ekrano dydis 21.5 colių, Full HD raiška, platus matymo kampas, integruotas Android kompiuteris 
• Veikia kaip reklaminis-informacinis terminalas, kuriame nuotoliniu būdu skelbiama bet kokia 

vietos aktuali informacija. Yra liečiamo ekrano funkcija. 
• Renginių, įvykių, naujienų skelbimas 
• Video įrašų transliavimas  
• Nemokamo belaidžio interneto (WiFi) viešoji zona  
• Nuotolinis turinio valdymas iš bet kurio kompiuterio ir vietos 
• Garsiniai signalai ir įspėjimai, įgarsinta aktuali informacija 
• Galimybė tvirtinti prie sienos arba ant grindinio 
• Skirtas naudoti patalpoje 

 
                                     
 
   

 
 
 

 
 
 
 
* Kainos nurodyta be programinės įrangos ir PVM 

Nr. STENDO PARAMETRAI Kaina 

1. Vidaus informacinis stendas, 21,5 colių ekranas, 12 mėn. garantija (neliečiamas ekranas, integruotas 
kompiuteris, temperatūros jutiklio matavimo atstumas 5 cm, rankų dezinfekanto dozatorius) 

€ 1’950,00 

2. Vidaus informacinis stendas, 21,5 colių ekranas, 12 mėn. garantija (neliečiamas ekranas, integruotas 
kompiuteris, temperatūros jutiklio matavimo atstumas 50 cm, rankų dezinfekanto dozatorius) 

€ 2’150,00 

3. 
Vidaus informacinis stendas, 21,5 colių ekranas, 12 mėn. garantija (liečiamas ekranas, integruotas 
kompiuteris, temperatūros jutiklio matavimo atstumas 5 cm, rankų dezinfekanto dozatorius) 

€ 2’050,00 

4. 
Vidaus informacinis stendas, 21,5 colių ekranas, 12 mėn. garantija (liečiamas ekranas, integruotas 
kompiuteris, temperatūros jutiklio matavimo atstumas 50 cm, rankų dezinfekanto d ozatorius) 

€ 2’250,00 

Temperatūros 
sensorius 

Automatinis 
dozatorius 

Patogus 
naudojimas 



 
1.3 Interaktyvūs stalai 
Tai didelis liečiamas ekranas, kurio tikslas įtraukti kuo daugiau vaikų į įdomų edukacinį procesą, kartu atlikti 
įvairias viktorinas, žaisti žaidimus, susipažinti su daiktų istorijomis, stebėti vaizdo įrašus, klausytis garsų ir 
kt. 
Galimi skirtingi dydžiai: 43’, 55’, 65’. Net iki 20 lietimo taškų vienu metu. 
 

 
*Kainos nurodytos be programinės įrangos ir PVM 

Kainos nuo: 
3’050 Eur* 



 
1.4 Interaktyvios lentos 
 
Interaktyvios lentos pavertė mūsų aplinkas iš pasyvių į interaktyvias. Dėl technologijų plėtros liečiami 
ekranai vis dažniau įtraukiami į šviečiamąją veiklą, skatinančią kuo didesnį įsitraukimą. Šiuos ekranus 
naudoja, tiek mokantys, tiek besimokantys.  
 
Tai būdas suteikiantis neįtikėtinų interaktyvių galimybių 21-ojo amžiaus lankytojams susipažinti su meno 
kūriniais, juos lengvai valdyti ir peržiūrėti ekrane, daryti interaktyvius pristatymus ir vesti užsiėmimus. 
Turėdami didžiulius ekranus, galima keliems vartotojams rašyti, redaguoti ir piešti ekrane, kad pristatymas 
būtų dinamiškos ir kūrybiškas. 
 
Galimi ekranų dydžiai 55, 65, 75, 86 coliai. 

 
 
 

   
 
*Kainos nurodytos be programinės įrangos ir PVM 
  

Kainos nuo: 
2’790 Eur* 



 
1.5 Techniniai parametrai ir kainos 

* Neliečiamas ekranas -  -100 Eur nuo kainos 

* Neliečiamas ekranas -  -150 Eur nuo kainos 
 
 

 

   
Ekrano dydis 32’ – 85’ 19’ – 98’ 32’ – 84’ 
Raiška 1920*1080 1920*1080 1920*1080 
Ekrano tipas LCD su LED pašvietimu LCD su LED pašvietimu LCD su LED pašvietimu 
Kontrastas 3000:1 1100:1 1100:1 
Lietimui jautrus 
ekranas 

10 lietimo taškų  10 lietimo taškų  10 lietimo taškų  

Darbinė temperatūra 0°C -- 50°C 0°C -- 50°C 0°C -- 50°C 
Korpusas Cinkuoto plieno lakštas. Storis: 

1,0-1,5mm. 
Švelnaus plieno lakštas. Storis: 
1,0-1,5mm. 

Cinkuoto plieno lakštas. 
Storis: 1,0-1,5mm. 

Korpuso spalvos Juoda, balta, sidabrinė, kita  
pasirinktinai 

Juoda, balta, sidabrinė, kita  
pasirinktinai 

Juoda, balta, sidabrinė, kita  
pasirinktinai 

Kainos nuo*: 32’ – 2050,00 Eur + PVM 
49’ – 2850,00 Eur + PVM 
55’ – 3050,00 Eur + PVM 

32’ – 2050,00 Eur + PVM 
49’ – 2850,00 Eur + PVM 
55’ – 3050,00 Eur + PVM 

32’ – 2350,00 Eur + PVM 
49’ – 2950,00 Eur + PVM 
55’ – 3350,00 Eur + PVM 

 

   
Ekrano dydis 32’ - 65’ 32’ - 84’ 32’ - 75’ 
Raiška 1920*1080 1920*1080 1920*1080 
Ekrano tipas LCD su LED pašvietimu LCD su LED pašvietimu LCD su LED pašvietimu 
Kontrastas 1100:1 1100:1 1100:1 
Lietimui jautrus 
ekranas 

10 lietimo taškų  10 lietimo taškų (galimybė 20, 40) 10 lietimo taškų  

Darbinė temperatūra 0°C -- 50°C 0°C -- 50°C 0°C -- 50°C 
Korpusas Švelnaus plieno lakštas. Storis: 

1,0-1,5mm. 
Švelnaus plieno lakštas. Storis: 
1,0-1,5mm. 

Cinkuoto plieno lakštas. Storis: 
1,0-1,5mm. 

Korpuso spalvos Juoda, balta, sidabrinė, kita 
pasirinktinai 

Juoda, balta, sidabrinė, kita 
pasirinktinai 

Juoda, balta, sidabrinė, kita 
pasirinktinai 

Operacinė sistema Windows, Android Windows, Android Windows, Android 
Kita  9 užrakinamos spintelės Du ekranai 
Kainos nuo*: 49’ – 3150,00 Eur + PVM 

55’ – 3650,00 Eur + PVM 
65’ – 4250,00 Eur + PVM 

49’ – 3450,00 Eur + PVM 
55’ – 3850,00 Eur + PVM 
65’ – 4450,00 Eur + PVM 

49’ – 4050,00 Eur + PVM 
55’ – 4950,00 Eur + PVM 
65’ – 5850,00 Eur + PVM 


