Ramka cyfrowa 10 cali iView AVI MP3 4GB
GW24

Ramki cyfrowe iVIEW to produkty przeznaczone do zastosowań w reklamie zewnętrznej i
domu:










wytrzymała konstrukcja mechaniczna,
szyba hartowana zabezpieczająca wyświetlacz,
wbudowana pamięć wewnętrzna 1GB,
bogate oprogramowanie,
opcja automatycznego włączania i wyłączania prezentacji
zaprogramowanych godzinach,
funkcja autostartu i autopowtarzania po włączeniu zasilania,
możliwość montażu na kilka sposobów,
24 miesięcy gwarancji producenta.

codziennie

o

Ramki cyfrowe iVIEW znajdują szerokie zastosowanie w odtwarzaniu zdjęć, filmów i
prezentacji w miejscach użyteczności publicznej : stoiskach targowych, sklepach,
urzędach, poczekalniach, biurach.
Zastosowanie technologii MPEG i MP3 umożliwia prezentacje videoklipów reklamowych i
informacyjnych przyciągających uwagę klientów.
Odtwarzanie zdjęć, plików video i muzycznych z kart pamięci, pendriv’ów lub pamięci
wewnętrznej.
Wgrywanie plików do pamięci wewnętrznej z komputera lub bezpośrednio z nośników
pamięci bez udziału komputera.
Konstrukcja mechaniczna pozwala na całkowicie szczelne i niedostępne z zewnątrz
zabudowanie ramki w ścianie – na zewnątrz jest widoczny tylko ekran i rama z
hartowanego szkła.
W połączeniu z oprogramowaniem umożliwia to stworzenie w pełni bezobsługowych i
odpornych mechanicznie aplikacji reklamowych.

DANE TECHNICZNE:









iVIEW – Produkt markowy
10,4" LCD TFT wyświetlacz SHARP z szybką matrycą
Front z szlifowanego szkła przemysłowego, obrzeża szlifowane w 3
płaszczyznach
Wbudowana pamięć 4GB
Duża przekątna ekranu - 26,4 cm
Możliwośc postawienia lub powieszenia na ścianie w pionie lub poziomie
Rzeczywista duża rozdzielczość 1024x600 pixeli
(Wyświetlacz najwyższej jakości (większość produktów na rynku odrzuty jakościowe z produkcji
notebooków)



2 rury CCFL uzyskania długiej żywotności i jasności ekranu
(na rynku dostępne są najczęściej oszczędne rozwiązania tylko z jedną rurą oświetleniową)



























Obsługiwane formaty:
JPEG, MP3, MPEG1/2/4, AVI
Zegar, włącznik czasowy, funkcja ustalania czasu wyświetlania
(włączenia i wyłączenia)
Jasność 250 cd/m²
Kontrast 300:1 (wyjątkowa jasność !!!)
Bardzo duży kąt widzenia 150°
Temperatura pracy 0°C - 50°C
Funkcje Zoom-In i Zoom-Out dla zdjęć
Menu OSD w językach:
niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, polski
Obsługa kart pamięci: wbudowany czytnik kart 8-w-1
dla kart typu: MS, SD, MMC Ka
możliwość podłączenia nośników pamięci poprzez port USB – dyski, pendrive, PictBridge
Możliwy wybór ręczny określonych zdjęć
Możliwy tryb automatycznego odtwarzania zdjęć
Szybkość zmiany zdjęć : 3sec, 5sec, 15sec, 1min, 15min i 1 godzina
Możliwość zdalnego obracania zdjęć poprzez pilot - 90°, 180°, 270°
Dźwięk stereo z dwóch wbudowanych głośników (2 x 2 Watt)
Sterowanie zdalne pilotem lub przyciskami na obudowie
Wyświetlanie nazw zdjęć wielkości plików itp. …
Ustawianie zdalne jasności, nasycenia i kontrastu ekranu
Zegar, Kalendarz i Alarm
Odtwarzanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG
Równoczesne odtwarzanie zdjęć i muzyki (MP3)
Odtwarzanie muzyki w formacie MP3
Odtwarzanie filmów video MPEG1, MPEG2 i MPEG4 (DivX)
OSD (informacje na ekranie)
Wymiary: (dł x wys x sz) 200x28x285mm
Wyposażenie :







Pilot na podczerwień
Zasilacz
Kabel USB / mini USB
Kabel przyłączeniowy USB
Instrukcja obsługi j. niemiecki, angielski

