
CWT Compact Touch
– en ultimat brukeropplevelse

NYHET! Solcelledrevet touch terminal

• Den nye touch-terminalen er utviklet for å gi kundene en   
 bedre brukeropplevelse
• VRN-basert og tilbyr digitale kvitteringer på SMS eller e-post
• Terminalen er 99 % resirkulerbar og den papirløse 
 løsningen reduserer miljøavtrykket ytterligere

En verden av nye smarte funksjoner!

9 tommers touch-skjerm og et intuitivt og lettfattelig betalings-
oppsett, sørger for en god brukeropplevelse.
 
Skalerbart design som gjør det enkelt å oppgradere fra våre 
MP-modeller til en helt ny CWT.

Kontaktfri leser for både NFC og Apple Pay.

Sertifiserte chip- og pin-lesere tilpasset betalingskort.  

Oppgradert hovedkort som gir deg muligheten for video- rendering, 
 r  askere transaksjoner og en bedre totalopplevelse for brukerne.

30W solcellepanel som er 360 graders vendbart, sørger for nok 
strøm til automaten. (Kan også leveres uten solcellepanel).

En stor oppgradering fra forrige modell

25 % raskere transaksjonstid
20 % mindre strømbruk
50 % raskere oppstartstid

Testet i henhold til: EN12414, EN14450, MIL810, CE, FCC, ADA, Equality act, DDA, PMR, EN62262 (IK10), 
og PCI & PDA. Utviklet og produsert i henhold til ISO 9001 & ISO 14001. 



Parkeon og Cale, verdensledende innen parkering og transport av billettsalg, samler seg for å skape en ny global enhet med et nytt merke - FLOWBIRD - med 
felles underskrift: Urban Intelligens “FLOWBIRD omfatter alle våre aktiviteter og vil bedre beskrive mangfoldet av alle våre virksomheter for våre kunder og 

brukere. Hver eneste dag rundt om i verden, bidrar vi til å forbedre levekårene til våre 100 millioner brukere, takket være våre terminaler, mobilapplikasjoner og 
elektroniske tjenester. Ved å redusere luftforurensning, optimalisere trafikken, forenkle betalinger, bidrar vi til å gjøre byer sikrere og økonomisk dynamiske ...

“FLOWBIRD er en programvareplattform som hjelper de lokale myndighetene til å registrere, overvåke og håndtere mobiliteten i byene. Dette er vår kunnskap, 
Urban Intelligens. Med FLOWBIRD blir Urban Intelligens og mobilitet, lettere, tryggere og raskere.

Vi liker å dele vår kunnskap – så ta kontakt i dag for et 
 uforpliktende møte og demonstrasjon av Flowbird Control. 

Telefon 22 62 10 00   |    no-news@flowbird.group   |   flowbird.no

CWT-familien

CWT Compact Touch CWT Compact CWT oppgraderingsdør

Fremtiden er her! Den nye 
modellen har touch-skjerm 
som gir en helt annen og 
 revolusjonerende bruker-
opplevelse.

Vår bestselger er utstyrt med 
7 tommers fargeskjerm og 
alfanumerisk tastatur.

Oppgrader din gamle MPC eller MP 
104 til en ny og moderne CWT!


