bibliotheca selfCheck ™ 480
Itsepalveluautomaatti, joka tarjoaa entistä enemmän vaihtoehtoja
smartserve™

480

on

itsepalveluautomaatti,

syöttää

pin-koodin

ja

asettaa

aineistot

joka voidaan helposti sijoittaa mihin tahansa

automaatin lukutasolle. Asiakas voi mm. uusia

kirjastoon.

lainoja ja tulostaa kuitteja sekä tarkastella ja

Automaatin mukana toimitetaan 22 tuuman
HD-itsekalibroituva

joka

selfCheck™ 480 on varustettu käyttäjäystävälli-

takaa tyylikkään ilmeen. Näyttö tukee PCAP-

sellä korkeudensäätötoiminnolla, joka helpottaa

tekniikkaa, joka takaa hyvän paineherkkyyden

lasten ja pyörätuolikäyttäjien asiointia.

ja

toimivuuden

kosketusnäyttö,

tulostaa lainaustietojaan.

pienistä

pintanaarmuista

huolimatta. Näyttö voidaan asentaa joko pystytai vaakasuuntaan.

selfCheck™ 480 soveltuu käytettäväksi sekä
lainaus- että palautusautomaattina. Asiakas
valitsee vain kosketusnäytöltä

haluamansa

Sisältää integroidun kuittitulostimen, joka on

toiminnon. Kun automaattia käytetään palautus-

helposti käytettävissä, sekä pöydälle asennetun

automaattina,

pin-koodinäppäimistön. Standardina kiinteästi

lajitteluvaunu. Näin henkilökunta voi erotella

asennettu

mahdollista

aineistosta varatut ja kaukolainatut sekä muut

lukea kirjastokortti kaikista eri suunnista sekä

sellaiset aineistot, jotka vaativat jatkokäsittelyä.

2D-lukija,

jolla

on

matkapuhelimesta.
Asiakas

seuraa

selfCheck™
käyttöliittymän

ohjeita

automaatin näytöltä, skannaa kirjastokorttinsa,

siihen

480

on

antaa

mahdollista

liittää

mahdollisuuden

online-tukeen ja uusien ohjelmistoversioiden
automaattiseen päivittämiseen..

bibliotheca
selfCheck ™ 480

Tekniset tiedot: selfCheck 480
Malli:

Lattiamalli

Mitat:

Pöytälevy n. 900 mm x 590 mm

Paino:

n. 80 kg

Materiaali:

MDF, teräs, laminaatti.
Vaihtoehdot: Pöytälevyn materiaali linoleumi, massiivipuu tai Corian®

Väri:

Oletuksena musta/harmaa. Muut värit saatavilla sopimuksesta.

Lukuetäisyys:

45 cm asti

Näyttö:

22” itsekalibroituva HD-koske tusnäyttö

Kortinlukija:

Integroitu 2D-viivakoodinlukija

Kuittitulostin:

Lämpötulostin

Liitäntä kirjastojärjestelmään:

Z39.70 / SIP 1 / SIP 2

Tietoverkko:

TCP/IP

Jännite:

230 V

Sulake:

10 A

Käyttöympäristö, lämpötila:

0 - 55 °C

Ilmankosteus:

<90 % RH ei-kondensoiva

Käsiteltävät aineistot:

Kaikki aineistotyypit ja kaikki koot

Pyrimme aina varmistamaan, että tiedot ovat oikein esitteen
julkaisuhetkellä. Teknisissä tiedoissa ja toiminnoissa voi kuitenkin
tapahtua ajan kuluessa muutoksia. bibliotheca ei siksi voi
vastata tässä asiakirjassa olevien tietojen oikeellisuudesta.
www.bibliotheca.com
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