
Pasfotocabines
De zorgeloze oplossing in de wachtruimte

van uw stad- of gemeentehuis

Automated Product Services

Pasfotosystemen voor stad & gemeente

Contacteer ons vrijblijvend 

voor advies! 

Automated Products Services 

Drukpersstraat/Rue de la Presse 4 

B-1000 Brussel/Bruxelles 

+32 (0)2 669 80 00

info@a-p-s.be

www.a-p-s.be 
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Algemene bepaling

De pasfotocabines voldoen aan onderstaande technische beschrijvingen:

Technische aspecten
• De pasfoto’s voldoen aan alle wettelijke  Europese 

normen. Ze zijn geschikt voor alle offi ciële 

documenten. De cabines werken reeds met de 

nieuwste normen en zijn dus reeds geschikt 

voor het afl everen van pasfoto’s voor de nieuwe 

paspoorten.

• Cabine toegankelijk voor personen met een 

beperkte mobiliteit. Er kan ook eenvoudig met een 

rolstoel in de cabine worden gereden.

• Gekleurde foto’s met een witte achtergrond.

• Afdruksnelheid: Max. 12 seconden.

• Bediening met touchscreen.

• Betaaleenheid met beveiligde geldsleuf.

• Het toestel word standaard bediend in 4 talen 

(Nederlands, Frans, Duits en Engels). Er wordt ook 

een mondelinge gebruiksaanwijzing gegeven. 

Andere talen zijn optioneel.

• Foto’s worden gecontroleerd op ICAO normen 

alvorens af te drukken.

• Er worden meerdere foto’s genomen zodat de klant 

zelf kan kiezen welke foto wordt afgedrukt. 

• Sublimatietechniek (foto’s onbeperkt houdbaar en 

krasbestendig).

• Een moderne en aantrekkelijke look.

• Service op afstand via 3G: Monitoren van 

papierstanden en behandelen van problemen 

(binnen enkele minuten).

• De cabine respecteert alle CE-normen.

• Milieuvriendelijk in verbruik (30 watt ).

• Aansluiting: 220v 16 ampère, 2 polige stekker 

met aarding.

Betaalmogelijkheden
• Met biljetten en munten.

• Met een jeton.

• Met BANCONTACT/MAESTRO 

(kredietkaarten optioneel)

Materiaalonderhoud
• Het onderhoud wordt gegarandeerd 

door APS. APS zorgt zelf voor het 

bijvullen van de fi lm, papier en het 

ledigen van de kassa. De techniekers 

komen indien nodig kosteloos langs.

• Snelle behandeling van problemen 

(binnen max. 1u).

Voor de gebruikers
• Telefoonnummer afgebeeld op de 

cabine dat gebruikt kan worden in geval 

van vragen of problemen (24/7).

• Onmiddellijke terugbetaling van foto’s 

die niet voldoen aan de wensen van de 

gebruiker in de vorm van een jeton of 

een overschrijving via de bankinstelling.

• APS stelt jetons ter beschikking voor 

personen die het fi nancieel moeilijk 

hebben. 

• De cabine heeft tot in tegenstelling van 

de klassieke pasfotocabine geen stoel 

maar een opklapbankje. Dit komt het 

gebruikscomfort van de klant tegemoet. 

Vooral voor mensen die moeilijk te been 

zijn of voor kleine kinderen.
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1,453 m2

±150 kg


