
A AUTKOM é uma empresa especializada em 
organização e automação de atendimento, ofere-

cendo aos seus clientes a solução ideal para atender 
suas necessidades, reduzindo custos e melhorando 

a dinâmica de processos internos, sendo, industriais ou 
comerciais.

“Atuamos no mercado há mais de 18 anos anos”

Temos certeza que o atendimento é fundamental para um bom 
desempenho nas vendas. Por esse motivo nossa estratégia é moderni-

zar e agilizar o andamento da rotina de sua empresa, com equipamentos 
de alta tecnologia e ótima qualidade.

META

Conquistar a cada dia, o mais alto 
nível de qualidade e de excelência 
no atendimento de pré e pós venda.

MISSÃO

Fornecer soluções tecnológicas 
através de parcerias justas, pere-
nes e prósperas com funcionários, 
clientes e fornecedores.

FILOSOFIA

Humildade, transparência, organi-
zação, agilidade, profissionalismo, 
comprometimento com o cliente, for-
necedores e nossos colaboradores.

Visite nosso site: http://www.autkom.com.br

Rua Heitor Peixoto, 473 
Cambuci | São Paulo/SP | CEP: 01542-001

Tels.: (11) 2609 3406 | 2609 3408 | 2609 3409
E-mail: comercial@autkom.com.br
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Especificações do painel

 ¾ Excelente acabamento;
 ¾ Gabinete em chapa de aço com pintura eletrostática a pó;
 ¾ Fixação através de suporte na parte traseira ou suporte articulá-
vel (acessório);

 ¾ Cor vermelha – Leds alto brilho;
 ¾ Proteção dos dígitos através de acrílico difusor;
 ¾ Alimentação 127 / 220 VCA (Automático) – Consumo: 6 watts;
 ¾ Acionamento via teclado sem fio com alcance superior a 30 
metros; 

 ¾ Chamadas de senha aleatoriamente ou sequencialmente.
 ¾ Acompanha as fontes de alimentação e manual;
 ¾ Painel grande de 4” - Dimensões: 35 cm x 18 cm x 6 cm,
 ¾ Painel pequeno de 2,3” - Dimensões: 25 cm x 11 cm x 6 cm,
 ¾ Peso: 2,2 e 1,7 Kg. 

Especificações do teclado “sem fio”

 ¾ Gabinete em plástico resistente ABS;
 ¾ Botões de alta resistência;
 ¾ 14 Teclas numéricas; 
 ¾ Chamadas de senha aleatória e sequencial;
 ¾ Sem fio, 25 metros alcance ~;
 ¾ Visor de display;
 ¾ Fonte bio-volt.

Conheça nossa linha de pager de espera no link:
https://www.autkom.com.br/produtos/pager-para-fila-de-espera/



CLIENTESCLIENTES
Veja quem já confia na Autkom 

como parceria de negócios


