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Tchajwanský výrobce počíta-
čů, firma IEI, navrhl zcela no-
vou modulární architekturu
pro all-in-one panelový počí-
tač AFOLUX GEN 2.

Širokoúhlé panelové PC je
vybaveno kompletní modulár-
ní architekturou a širokou šká-
lou expanzních deskových
modulů připojitelných přes
běžné rozhraní, což dělá z po-
čítače přizpůsobivého chame-
leona s velkým rozsahem
funkčností.

Provozovatel této novinky
nemusí dokupovat nový sys -
tém pro zvýšení výkonu zaříze-
ní či pro získání nových po-
třebných parametrů, stačí up-
gradovat počítač přídavnými
moduly.

Přelomovým principem
AFOLUX GEN II je možnost
přidávat rozšiřující moduly
k základní desce panelového
počítače přes PCI Express,

paralelní, sériové a USB roz-
hraní.

AFOLUX GEN II podporuje
dva typy modulů. Typ A nabí-
zí možnost dovybavit systém
o PCIe Mini kartu, USB 3.0,
Gigabit Ethernet, čtyřkanálový
video nahrávací modul, digi-
tální televizi nebo 3G modem.
Typ B poskytuje rozšiřující
modul pro 2krát sériové roz-
hraní. Funkční moduly jsou
založené na „board to board“
designu a zajistí spolehlivost
systému pro přenos dat a insta-
laci aplikací.

Počítač je vybaven i univer-
zální oblastí pro připojení USB
klíčů a má měnitelnou konzolu
pro umístění těchto prvků
s rozdílnou velikostí. Pro uklá-

dání dat má AFOLUX GEN II
USB slot, CF TYPE II slot a SATA
rozhraní. Systém podporuje
DDR2 SDRAM paměti až do
max. 4 GB.

AFOLUX GEN II je nabízen
na dvou platformách pro voli-
telnost dle konkrétní aplikace.

Platforma Intel Atom nabízí
bezventilátorové řešení s níz-
kou spotřebou energie a dlou-
hou životností.

Platforma AMD 780E posky-
tuje grafický výkon, který umož-
ňuje přenos obrazu ve vysokém
rozlišení na druhý displej.

Systémy obou platforem
osahují 1,3M webkameru, dva
digitálními mikrofony a dva
1,5W reproduktory. Dále je
zde integrovaná RFID čtečka

s vysokou výkon-
ností, což dělá
z AFOLUX GEN II
nejpokročilejší in-
teraktivní sledo-
vací a identifikač-
ní terminál. LCD
obrazovka je širo-
koúhlá, dotyková
s odporovým dis-
plejem a senzorem
okolních světel-
ných podmínek.

V neposlední
řadě je třeba zmí-
nit mimořádný
vzhled toho to pa-
nelového počítače,
jeho elegantní za-
puštěný rámeček
umožňuje snad-

nější čištění obrazovky a dodá-
vá stylový design. S hloubkou
pouhých 5 cm je systém ideál-
ní do jakéhokoli veřejného
prostoru. Panel splňuje krytí
IP64 zepředu a je vodě i pra-
chu odolný.

AFOLUX GEN II může být
použit do různých typů aplika-
cí, od samoobslužných kiosků
přes bezpečností systémy, až
po mobilní vysílací služby
s interaktivním prostředím.

Epochální širokoúhlý 
panelový počítač AFOLUX GEN 2
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Obr. 2  Rozšiřující moduly dle použité aplikaceObr. 1  AFOLUX GEN II - chameleon mezi počítači


