MONITOR DWUSTRONNY

Avtek DS Dual
Monitory Avtek z serii DS Dual to innowacyjne podejście do reklamy i wyświetlania treści. Zamiast dwóch
oddzielnych ekranów – jedno samodzielne urządzenie. Zamiast standardowego obrazu jak z TV – ekran
w pozycji portretowej. Zamiast zwykłego montażu na ścianie – możliwość podwieszenia na suficie.
Taki jest właśnie Avtek DS Dual, dwustronny monitor do wyświetlania treści, ogłoszeń czy reklam.
Oba ekrany modelu DS Dual są schowane w jednej, niezwykle cienkiej obudowie i dzięki wysokiej jasności
idealnie sprawdzą się zamontowane np. w witrynie sklepu lub każdej innej placówki. W tym rozwiązaniu
jedna strona DS Dual wyświetla osobną treść na zewnątrz lokalu, a druga strona inną dla wnętrza.
Avtek DS Dual - pełen treści z każdej strony!
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Avtek DS Dual

Avtek DS Dual - pełen treści z każdej strony!
Gdzie sprawdzi się Avtek DS Dual?
Witryny sklepów lub punktów usługowych
Podwieszany montaż oraz dwa ekrany pozwalają szybko uzyskać efektowne rozwiązanie do wyświetlania
treści reklamowych dla klientów znajdujących się na zewnątrz oraz wewnątrz.
Targi oraz konferencje
System montażu na linkach stalowych pozwala na szybki montaż Avtek DS Dual z wykorzystaniem konstrukcji
stoiska targowego lub innego, wytrzymałego elementu pod sufitem.
Restauracje i puby
Możliwość wyświetlania niezależnej treści po obu stronach multimedialnego plakatu Avtek powoduje, że
to idealne i kreatywne rozwiązanie, którym można zastąpić tradycyjne tablice kredowe lub menu boardy
w punktach gastronomicznych. Z jednej strony można wyświetlać aktualne promocje i propozycje, z drugiej
- pełne menu.

Główne cechy multimedialnego plakatu Avtek DS Dual.
•

Dostępny w dwóch rozmiarach – 43 i 55 cali.

•

Składa się z dwóch, wysokowydajnych matryc LG o jasności
700 nitów oraz wsparciu pracy 24/7.

•

Format obrazu 9:16, rozdzielczość Full HD w portrecie
(1080x1920) oraz obsługa najpopularniejszych formatów
plików graficznych i wideo sprawia, że przygotowanie treści
nie wymaga dużego nakładu pracy.

•

Wbudowany system zarządzania treści umożliwia szybkie
wgranie plików z podłączonego pendrive i to z możliwością
wyświetlania innych materiałów na każdej stronie urządzenia.

•

Wbudowany moduł Wi-Fi oraz specjalne oprogramowanie
umożliwia zdalną zmianę treści.

•

Złącza HDMI oraz VGA pozwalają na podłączenie
zewnętrznego odtwarzacza lub systemu digital signage
i wyświetlanie obrazu na jednej ze stron.

•

System montażu podwieszanego pozwala na przełamanie
wizerunku monitora digital signage jako ekranu wiszącego
na ścianie.

www.avtek.pl
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Avtek DS Dual
Specyfikacja techniczna
EKRAN
Panel
Obszar wyświetlania

DS DUAL 43

DS DUAL 55

2 × 43” (LG)

2 × 55” (LG)

531 × 943 mm

1210 × 680 mm
16:9

Format ekranu

1920 × 1080 px

Rozdzielczość

Obie strony: 700 cd/m2

Jasność

1100:1

Kontrast

178 stopni

Kąty widzenia

16.7 mln

Liczba wyświetlanych kolorów

24/7

Tryb pracy

≥ 60 000 godzin

Żywotność paneli

SPECYFIKACJA WBUDOWANEGO SYSTEMU
CPU

4 rdzeniowy ARM Cortex A17 (max. 1.8 GHz)

GPU

GPU 4 rdzenie ARM Mali-764
2 Gb

Pamięć RAM

8 Gb

Pamięc przechowywania

Android 5.1

System operacyjny

KOMUNIKACJA I PORTY
Porty

HDMI, VGA, USB ×4

Sieć

LAN ×1, wbudowane Wi-Fi (802.11 bgn)

wideo

RMVB, MPEG1/2/4, AVI, DIVX, XDIV, WMV9, H.264, VC-1, MOV, MKV, MP4, TS, M2T, VOB

audio

MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC

MULTIMEDIA

Odtwarzane typy plików

zdjęcia

BMP/PNG/GIF/JPEG (maks. rozdzielczość 4088 × 4088 px)
txt

tekst
Tryby odtwarzania
Metody publikacji treści

pełen ekran, portret, powielony obraz na obu ekranach,
inny obraz na obu ekranach
porty wejściowe HDMI, VGA, pamięć USB, zdalnie przez sieć (LAN / Wi-Fi)

POZOSTAŁE PARAMETRY
Rozmiar (mm)

1178 × 635 × 22 mm

1479 × 817 × 22 mm

Rozmiar opakowania (mm)

1238 × 695 × 161 mm

1750 × 1000 × 180 mm
brak

VESA (mm)

wertykalnie (wiszący)

Tryb montażu

biały

Kolor domyślny urządzenia
Waga
Pobór mocy (średni)
Wbudowany głośnik

Waga urządzenia: 18 kg
wraz z opakowaniem: 22 kg

Waga urządzenia: 33,5 kg
wraz z opakowaniem: 43,5 kg

180 W

220 W
2× 2 W, 8Ω

Tryb Watchdog

wspierany

Harmonogram

włączanie i wyłączanie monitora, automatycznie przełączanie źródeł

Zasilanie
Temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotność (RH)
Warunki przechowywania
Akcesoria w zestawie
Gwarancja

AC 110-230 V (50/60 HZ)
0°C do 40°C
0% do 90%
temp.: -20°C do 60°C, wilgotność: 10% do 90%
pilot, skrócona instrukcja obsługi, kabel zasilający EU (3,6 m),
antena Wi-Fi, haki mocujące wraz z linkami
12 miesięcy

Niniejsza specyfikacja ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Parametry i specyfikacje techniczne
mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

www.avtek.pl
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Avtek DS Dual
Wymiary monitora

GÓRA

22 mm

943 mm (43”) / 1210 mm (55”)

1178 mm (43”) / 1479 mm (55”)

635 mm (43”)
817 mm (55”)

531 mm (43”)
680 mm (55”)

BOK

PRZÓD

BOK

SPÓD

www.avtek.pl
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