Technology

supra
touch
Guide

tonwelt’in yeni supraGuide touch cihazı ziyaretçilerinizi
serginizdeki özel detaylar konusunda uyarır ve onlara büyük
renkli bir ekrandan ses dosyaları, sürükleyici filmler, resim ve
haritalar göstererek birçok dilde zengin bir deneyim
ya amalarını sa lar.
Ayrıca özel tematik turlar halinde sunabilece iniz sergileme
seçimleri de yapabilirsiniz.
ç mekan konumlama sistemi kullanıcılara müze içinde
herhangi bir zamandaki konumlarını bildirecektir.
supraGuide touch cihazlarında bulunan bu önemli teknoloji grup
turlarının birçok dilde düzenlenmesini sa lar.

i

Kısaca önemli
özellikler
4 multimedya içeri i için interaktif yazılım
4 iç ve dı

mekan kullanımına uygun

4 güvenilir ve sa lam

4 web tabanlı içerik için otomatik güncelleme

4 hafif ve ergonomik

4 alarm sireni içeren çalınmaya kar ı entegre
cihaz

4 çok dilli görüntüleme

4 grup rehberlik sistemi olarak

4 gün ı ı ında kullanıma uygun yüksek
kontrastlı ve renkli ekran

kullanıma uygun dahili mikrofon
4 çift yönlü arayüz

4 rakam giri i veya kat planı ile navigasyon imkanı

4 playback film veya medya aktivasyonu

4 entegre hoparlörlerle en iyi ses aktarımı

4 Kızılötesi ve Radyo Frekansı ile ses
dosyalarının manuel veya otomatik

4 görme engelli ziyaretçiler için titre im fonksiyonu

4 dayanıklı kulaklık giri leri
4 interaktif harita sayesinde iç mekan konumlama
4 ziyaretçi davranı larını otomatik de erlendirme
4 ziyaretçi anketleri için yazılım
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aktivasyonu

Teknik spesifikasyonlar
supra Guidemulti
Boyutlar

63 x 156 x 9.8 mm

A ırlık

145 g

Hafıza

8-32 GB MicroSD ile yüksek depolama kapasitesi

Güç kayna ı

Lityum polimer batarya

Çalı ma süresi

8 saate kadar

arj süresi
Kasa

dayanıklı alüminyum, yüzey i lemli, delinme ve
darbeye dayanıklı, parmak izi bırakmayan yüzey
kaplaması

Ses

giri jakı; en az iki stereo kulaklık için (2 x 3.5mm)

Grup rehberlik fonksiyonu

Grup rehberlik sistemi olarak kullanılabilecek
mikrofonlu kulaklık giri i (2 x 3.5 mm) (opsiyonel)

Ekran

Yüksek çözünürlüklü 4.3-inç renkli dokunmatik ekran,
gün ı ı ında okuma kolaylı ı
(51 x 95 mm)

Çözünürlük

480 x 848 piksel

Alarm

Arayüzler

Çalınma kar ıtı entegre sistem
Almanca, ngilizce, Fransızca, talyanca,
spanyolca, Çince,
Japonca, Arapça, Türkçe, Rusça ve dahası
USB 3.0

Ses formatları

MP3, WAV, M4A

Video formatları

MP4

Görüntü formatları

JPG
nteraktif menüler, ba lık görüntüleme, haritalar &
oyunlar,
Bireysel video ve slayt ovlar

Sistem dili

63 mm

Arayüz seçene i
Ta ıma
156 mm

Otomatik aktivasyon

Uzaktan kumanda
Eri ilebilirlik

9,8 mm

3 Saat

dokunmatik Ekran
film senkronizasyonu, otomatik ba latma ve
kızılötesi
Otomatik seçim
Medya istasyonları ile interaktif sergilerin
çalı tırılması
itme engelli kullanıcıların ihtiyaçları için en iyi hale
getirilmi
HAC gereksinimlerini kar ılar (i itme cihazı için
indüksiyon halkası)

Garanti

Teslimat tarihinden itibaren 24 ay

Güvenlik sertifikası

CE, FCC, RoHS uyumlu

Tasarım

tonwelt GmbH & Arman Emami

Ürüne özel de i iklikler ve farklılıklar mümkün olabilir.

www.tonwelt.com

