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ECO

Tüm ziyaretçi
grupları için klasik
ses rehberi
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supraGuide

ECO

Teknik özellikler

Teknoloji

Boyutlar

36 x 160 x 15 mm

Ağırlık

70 g

Hafıza

8-32 GB MicroSD ile yüksek depolama
kapasitesi

supraGuide ECO, bütün ziyaretçi grupları için küçük,
kullanımı kolay ve ekonomik bir sesli rehberdir. Kullanımı,
çok geniş ve farklı ziyaretçi gruplarını içeren müzeler
ve turistik alanlar için uygun ve kolay hale getirilmiştir.
Bu sesli rehber; mükemmel bir ses kalitesi, ergonomik bir
tutuş ve uzun bir kullanım ömrü sunmaktadır.
İnce uzun dizaynı, avucunuzda rahatlıkla durmasını
sağlamaktadır. Özellikle görme engelli ziyaretçiler için
kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir. Uyguladığımız
enerji tasarruflu donanım ve yazılım mimarisi ile, enerji
kullanımında yüksek bir verimlilik sunmaktadır.

Önemli özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iç ve dış mekan kullanımına uygun
hafif ve ergonomik
sağlam ve güvenilir
çok dilli görüntüleme
tuş takımı ve yüksek kontrastlı ekran
dahili hoparlörler sayesindeoptimal ses aktarımı
görme engelli ziyaretçiler için titreşim fonksiyonu
dayanıklı kulaklık girişleri
yüksek enerji verimliliği ve uzun ömürlü kullanım süresi
web tabanlı içerik güncellemesi
çalınmaya karşı entegre sistem
video veya medya senkronizasyonu ve aktivasyonu
kızılötesi ve radyo frekansı ile ses dosyalarının manuel
veya otomatik aktivasyonu
fiyat-performans değeri

Güç kaynağı

Lityum polimer batarya

Çalışma süresi

1 haftaya kadar

Şarj süresi

1 Saat

Kasa

Plastik (ABS+PC)

Ses

Çoklu kulaklık girişi (2 x 3.5mm)

Ekran

1.28’’ ultra düşük güç LCD (23 x 23 mm)
Arka aydınlatma

Çözünürlük

128 x 128 piksel

Alarm

Çalınmaya karşı entegre sistem

Sistem dili

Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca,
Sistem dili, İspanyolca, Çince, Japonca,
Arapça, Türkçe, Rusça ve fazlası

Arayüz

USB 3.0

Ses formatları

MP3, WAV, M4A, WAV (16 bit, 32 kHz)

Arayüz seçeneği

Başlık görüntüleme

Kullanım

Braille sembollü yüksek kontrastlı tuşlar

Otomatik aktivasyon

Kızılötesi ve radyo frekansı (alıcı-verici)
film senkronizasyonu, otomatik başlatma ve
kızılötesi otomatik seçim

Uzaktan yönetim

Medya istasyonları ve interaktif sergilerin
aktivasyonu

Erişilebilirlik

Görme engelli ve kısmi görme engelli
ziyaretçiler için Braille sembollü tuş takımı,
işitme cihazı uyumlu hoparlör ve ek
indüksiyon halkası (HAC)

Garanti

Teslim tarihinden itibaren 24 ay

Güvenlik sertifikası

CE, FCC ,RoHS uyumlu

Ürün modeline bağlı değişiklikler ve farklılıklar mümkün olabilir
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