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Zytronic oferece notável experiência interativa para uma das 

melhores operadoras de rede móvel   

 

A rede de comunicações sul-americana Movistar, de propriedade da Telefónica, está 

lançando a tecnologia sensorial Capacitiva Projetada (PCAP™) da Zytronic para 

oferecer uma experiência emocionante de multimídia interativa em lojas e quiosques 

na América do Sul. A PX Group, uma especialista em lojas interativas regionais 

projetou o layout das lojas e dos quiosques, e está construindo o hardware.   

 

A PX Group criou um conceito completamente novo para lojas de referência da 

Movistar apresentando uma parede de vídeo sensorial com três telas sensíveis ao 

toque de 50” ou 46”,  permitindo aos clientes navegar enquanto esperam, assim como 

um quiosque com um catálogo de todos os produtos, usando uma tela de 40”. O 

desenho da loja e todos os softwares foram criados pela PX Group, e todas as telas 

são implementadas com a mais recente Tecnologia Capacitiva Projetada de multi-

toque (MPCT™) rolante ZYFILM® da Zytronic. As primeiras lojas, em Santiago, no 

Chile, na Ásia e no Peru, estão agora completas, e o plano é implementar o conceito 

em mais 25 lojas no nível nacional.    

 

Adicionalmente, a PX Group está criando novos quiosques de auto-atendimento para 

a Movistar, os quais estão localizados em 50 shoppings ao redor do país. Além de 

telefones celulares, a Movistar oferece serviços de TV, Internet e telefones 

residenciais. Os clientes podem acessar suas contas e atualizar seus serviços nesses 
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quiosques, os quais revelaram-se extremamente populares – com a PX Group 

relatando mais de 150.000 consultas por mês.  

 

A gerente de vendas e inovação da PX Group, Anneliese Schemke, comentou: “A 

Movistar queria criar uma experiência digital empolgante para os seus clientes em 

locais onde há bastante uso. Este projeto faz exigências excepcionais de telas 

sensíveis ao toque. Escolhemos a Zytronic ZYFILM devido à sua precisão e 

velocidade de resposta, além da sua durabilidade.”  

 

A ZYFILM da Zytronic é uma película sensorial flexível de poliéster adequada para 

aplicações sensíveis ao toque temporárias, semipermanentes e permanentes, 

dependendo do método de laminação utilizado quando aplicado ao material substrato. 

Em conjunção com os controladores multi-toques de velocidade de reposta de 5ms 

da Zytronic, as películas são capazes de detectar mais de 40 pontos sensíveis ao 

toque simultâneos, através de uma espessura de vidro de pelo menos 10mm. 

Montado ao fundo de um substrato protetor, o sensor de tecnologia capacitiva 

projetada é altamente resistente, requerendo somente uma única calibragem e 

pouquíssima manutenção pela ausência de desvio. Isso o torna uma solução ideal e 

rentável para uso em lugares públicos durante o ano inteiro.     

- Fim – 

  

Sobre a Zytronic 

As telas sensíveis ao toque premiadas internacionalmente da Zytronic Displays Ltda. são 

utilizadas mundialmente em caixas eletrônicos, sinalização digital, terminais de 

autoatendimento e máquinas de jogos, bem como por OEMs militar, de computação, 

telecomunicações e médico. O sucesso da companhia reside em sua tecnologia sensorial 

multi-toques, que alcança formatos extragrandes de 85” e superiores, assim como em sua 

produção de qualidade e sua equipe de desenvolvimento de produtos.   

Sediada em Newcastle, Inglaterra, a Zytronic possui escritórios de vendas em Taipei, Tóquio 

e Atlanta, EUA, e uma rede de distribuidores internacional. Para mais informações, visite 

www.zytronic.com. 

Contato para consultas sobre edição: 

Carolyn Simpson, Zytronic  
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Tel: +44 (0) 191 414 5511 

E-mail: carolyn.simpson@zytronic.co.uk  

Anneliese Schemke, Gerente de Vendas e Inovação, PX Group 
Av. Santa María 2670, Of. 402, Providencia, Santiago, Chile 
E-mail: asm@px-gp.com  

 
Contato para consultas sobre vendas e representantes regionais: 
Ásia - http://www.zytronic.co.uk/how-to-buy/sales-channel-partners/asia-pacific/   
Américas - http://www.zytronic.co.uk/how-to-buy/sales-channel-partners/americas/    
EMEA (Europa, Oriente Médio e Àfrica) - http://www.zytronic.co.uk/how-to-buy/sales-channel-
partners/europe-middle-east-and-africa/   
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