Productomschrijving
DIGITAL TRANSPARANT LCD BOX
Innovatief en modern, dat zijn de kernwoorden die horen bij wat
producten uitstralen die in de transparante LCD box getoond
worden. Klanten zullen zich verbazen over deze geweldige nieuwe
manier van productpresentatie. De transparante LCD bevat echt
alle voordelen van interactieve digital signage en dat terwijl
klanten tegelijkertijd het fysieke product kunnen zien.
Via het transparante scherm kan het publiek alle informatie over
het product lezen (bijvoorbeeld speci caties) wat wordt
gepresenteerd in de box achter het scherm. Op het display wordt
alle informatie, mogelijkheden en andere belangrijke details over
het product getoond. Het is heel eenvoudig om de presentaties via een USB-stick of SD-kaart te
veranderen. Via een HDMI-kabel is er ook een koppeling mogelijk met de DS 5000 player. Dit betekent
dat er op een gemakkelijke manier steeds weer een nieuw thema gepresenteerd kan worden in de box.
De Transparante LCD is te leveren in diverse formaten; van 10.2 tot 46 inch.
Veelvoorkomende toepassingsgebieden:
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Cosmeticazaken
Telefoonzaken
Horlogezaken
Juwelierszaken
Gadgetwinkels

HOE WERKT HET?
Een transparant of doorzichtig display is een display waarbij de gebruiker kan zien wat er op het scherm te
zien is, maar het blijft tegelijkertijd mogelijk om er doorheen te kijken. De box kan gebruikt worden als een
kleine etalage. Een nieuwe inhoud zorgt gelijk voor een nieuw thema.
De ingebouwde player is gebruiksvriendelijk, de inhoud die op het scherm moet worden weergegeven kan
via USB of met een SD-kaart worden geüpload. Met een HDMI-kabel is de box te verbinden met ons
DS1000 player. Door de box met de player te verbinden, kunnen de boodschappen en presentaties op
afstand bewerkt en beheerd worden.
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OPTIES & ACCESSOIRES
Leverbaar in wit of zwart
Optioneel leverbaar met SD-kaart van 8GB
HDMI-kabel
In combinatie met de IP-DS 5000 is de box te beheren in de cloud
Het scherm kan ook los geleverd en naar eigen wens ingebouwd worden
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KENMERKEN EN VOORDELEN
Fantastische visuele en fysieke weergave van producten
Heldere beeldkwaliteit
Betrouwbare kwaliteit en levensduur
Eenvoudig een nieuw thema wanneer het gewenst is
Plug and play optie en timer optie
Full HD resolutie
Beschikbaar in diverse maten

The Sign Creator bv

