Product omschrijving
ZUIL CLASSIC STYLE
De vrijstaande zuil is dankzij de luxe uitstraling een echte
eyecatcher. Een prachtig design met uitgebreide
mogelijkheden! Het heldere display zorgt ervoor dat de
aandacht van het publiek direct wordt getrokken. Ideaal voor
het tonen van reclameboodschappen of informatie.
Dankzij de moderne vormgeving en het veelzijdige karakter
is deze zuil geschikt voor diverse toepassingen. Plaats de
zuil op een zichtbare strategische locatie om zo het beste
e ect te creëren. De zuil is gebruiksvriendelijk, eenvoudig te
installeren en te bedienen dankzij het bekende Android
besturingssysteem. Beschikbaar in diverse maten;
variërend van 32 tot 84 inch.
Optioneel is de zuil te leveren met een touchscreen, waardoor interactie met de klant heel gemakkelijk
wordt.

.
..
.
..

VEELVOORKOMENDE TOEPASSINGSGEBIEDEN:
Ontvangstruimten
Showrooms
Winkelcentra
Winkels
Horeca
Onderwijs
HOE WERKT HET?
De zuil is voorzien van een ingebouwde media player. Via USB of met een SD-kaart is het mogelijk om
eenvoudig presentaties, foto’s of video’s naar de interne player te uploaden. Content wordt direct
automatisch afgespeeld op het display.
Er is ook een uitvoering leverbaar met het Android besturingssysteem en Wi- Fi. Het systeem bevat dan
de app waarmee Digital Signage content ontworpen, beheerd en gepubliceerd kan worden. Wanneer
de zuil op welke plaats dan ook verbonden moet worden met het internet, dan biedt een 3G/4G module
uitkomst of kies voor de externe player (-DS5000).
De zuil heeft meerdere kabeluitgangen, wordt standard geleverd met een HDMI -aansluiting en kan
optioneel geleverd worden met een VGA -aansluiting. Dit biedt de mogelijkheid om een extern apparaat
te kop pelen aan de zuil.
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OPTIES
Leverbaar in meerdere uitvoeringen, standalone of voorzien van Android besturingssysteem;
Levering in combinatie met de externe player (-DS5000) die via internet op afstand te
benaderen is (via 3G/4G of WIFI) en waardoor het plaatsonafhankelijk beheren van de content
mogelijk wordt;
Leverbaar met de Digital Signage software, informeer naar de opties;
Ook leverbaar in een uitvoering met touchscreen, informeer naar de mogelijkheden
KENMERKEN EN VOORDEL EN
Solide metalen behuizing
Prachtige kleuren en helder display
Aantrekkelijk herkenbaar design
Eenvoudige bediening en installatie
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