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Capa frontal disponível em diferentes cores, permite uma maior costumização e adaptabilidade.

A VISION representa uma abordagem tecnológica de qualidade para ajudar a 
organizar filas em cenários de atendimento simples. Para além de proporcio-
nar um look moderno a qualquer ambiente de serviço ao cliente, oferece 
também todas as funcionalidades de um sistema de gestão filas eficiente, tudo 
através de um dispositivo extremamente económico.

A solução para dispensação de senhas mais 

económica e de menor dimensão

Disponível com suporte para mesa,

pedestal ou fixação de parede

Ecrã de 7” de alta qualidade

Interface muito intuitivo com a possibilidade

de personalizar os elementos visuais

Suporta a apresentação de imagens quando 

não está em uso.

Impressora Térmica Standard de 57mm, sem 

requisitos proprietários.

Permite a impressão de imagens, logos e texto

Acesso fácil para manutenção e substituição 

de rolos de papel

Comunicação Wi-Fi/ Ethernet  e interfaces 

para módulos externos (consolas de chamada, 

mostradores, etc.)

Características



Contacte-nos
www.newvision.pt
info@newvision.pt
+351 211 991 510

Sintra Business Park
Zona Industrial de Abrunheira

Edifício 4 — Escritório 2A
2710-089 Sintra

Portugal

Especificações

Principais Benefícios

Um ponto de entrada simples, económi-

co e intuitivo para organizar os serviços 

prestados e garantir que o serviço ao 

cliente funciona de forma suave e 

eficiente.

Proporciona um canal de comunicação 

fácil de usar, permitindo a personalização 

do conteúdo de cada senha impressa e 

do ecrã táctil.

Adapta-se a diferentes cenários e 

contextos com opções para balcão, 

pedestal ou fixação em parede.

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS GERAIS
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Largura
155mm

Comprimento
155mm

Altura
235mm

Peso
1,65 kg

Dimensões

Monitor

Processador

Sistema Operativo

Impressora

Comunicação

Fonte de Alimentação

Táctil de 7”

Intel

Proprietário

Térmica 57mm

Wi-fi; Ethernet 

100/240V AC

A NEWVISION reserva-se o direito de proceder a alterações ao desenho 
e especificações dos equipamentos e respectivos módulos sem aviso prévio.


