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supraGuide MULTI; otomatik aktivasyon, uzaktan
kumanda, hem tuşlu hem de dokunmatik kullanıma
izin veren çok yönlü ve fonksiyonlu tasarımı ile
ziyaretçilere gezi güzergahını, kendi ilgi alanlarına göre
tasarlama imkanı sağlayan bir cihazdır. Renkli
ekranında görüntülenebilen farklı dillerde hazırlanmış
multimedyalar, sürükleyici videolar ve görüntüler;
ziyaretçilerin derinlemesine bilgi almasına olanak
tanır.
Dokunmatik ekran, büyük rakamların olduğu tuş
takımı kombinasyonu ve BRAİLLE sembolleri her
kesimden ziyaretçi için kullanıcı dostu ve erişilebilirliği
yüksek bir deneyim sunar.
supraGuide MULTI, aynı cihaz içerisinde sahip olduğu
opsiyonel grup turu rehberliği fonksiyonu sayesinde
esnek bir kullanım alanı sağlar.

Önemli Özellikler
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İç ve dış mekân kullanımına uygun
Sağlam ve güvenilir
Hafif ve ergonomik
Çok dilli görüntüleme
Daha yüksek erişilebilirlik için tuş takımı ve yüksek
kontrastlı ekran
Dahili hoparlör sayesinde mükemmel ses aktarımı
Görme engelli ziyaretçiler için titreşim fonksiyonu
Dayanıklı kulaklık girişleri
İnteraktif harita sayesinde iç mekân konumlama
Ziyaretçilerin kullanım alışkanlıklarının değerlendirilmesi
Ziyaretçi anketleri için yazılım
Multimedya içerik için interaktif yazılım

Teknik Özellikler
Boyutlar

63 x 156 x 9.8 mm

Ağırlık

135 g

Hafıza

8-32 GB MicroSD ile yüksek depolama
kapasitesi

Güç kaynağı

Lityum polimer batarya

Çalışma Süresi

14 saate kadar

Şarj Süresi

2 saat

Gövde

Dayanıklı alüminyum, yüzey işlemli,
delinme ve darbeye dayanıklı, parmak
izi bırakmayan yüzey kaplaması

Ses

Çoklu kulaklık girişi (2 x 3.5 mm)

Grup turu fonksiyonu

Grup rehberlik sistemi olarak
kullanılabilmesi için mikrofon girişi
(2 x 3.5 mm) (opsiyonel)

Ekran

Yüksek çözünürlüklü 2.4-inch renkli
dokunmatik ekran (48 x 36 mm), gün
ışığı kullanımına uygun

Çözünürlük

320 x 240 piksel

Alarm

Çalınmaya karşı entegre sistem

Sistem dili

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

Ara yüz

USB 3.0

Ses formatları

MP3, WAV, M4A

Video formatları

MP4

Görüntü formatları

JPG

Ara yüz seçenekleri

İnteraktif menüler, başlık görüntüleme,
özgün videolar slayt gösterisi

Kullanım

Braille sembollü tuşlar ve dokunmatik
ekran

Otomatik aktivasyon

Video 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
İşitme cihazı kullananlar için HAC
hoparlör

Garanti

Teslim tarihinden itibaren 24 ay

Güvenlik Sertifikası

CE, FCC, RoHS uyumlu

Tasarım

tonwelt GmbH & Arman Emami

Opsiyonel
•
•
•
•
•
•

Web tabanlı içerik güncelleme
Çalınmaya karşı entegre alarm sistemi
Grup rehberlik sistemi kullanımına uygun dahili mikrofon
Çift yönlü arayüz
Video veya medya senkronizasyonu ve aktivasyonu
Ses dosyalarının manuel veya IR-RF aracılığıyla
otomatik aktivasyonu

Ürün modeline bağlı değişiklikler ve farklılıklar görülebilir
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