
DIGITAL SIGNAGE INTERFACE

LCD TV/MONITOR 
Betreiberbildschirm

LCD Gişe Çağrı Ekranı

Teknik Özellikler

Genel Özellikler
Çözünürlük: 4K Ultra HD
LED-Teknolojisi: Uygulanmaz
LED-Renkleri: Uygulanmaz
Şase rengi: Siyah
Sıra satır sayısı: 1,2,3,4 veya 8
Arttırılabilir ek satır: Hayır

Fonksiyonel Özellikler
Kayan yazı: Evet
Merkezi saat gösterimi: eve
Bilet numarası karakter sayısı: 4
Bilet numarası ön eki: Evet
Gişe numarası karakter sayısı: 2
Yönlendirme oku gösterimi: Evet
Video gösterimi: Evet (RTSP ile canlı yayın)
Fotoğraf/Slayt show gösterimi: Evet
Bilet numarası yerine özel metin gösterimi: Evet
Gişe numarası yerine özel metin gösterimi: Evet
Geçmiş çağrı gösterimi: Evet
Sonraki çağrı gösterimi: Evet
Melodi seçimi: Evet
Kurumsal melodi yükleme: Hayır
Ses kontrolü: Evet

API-Desteği
Çağrı yapma: Evet
Kayan yazı: Hayır

Donanım Özellikleri

Çalışma voltajı: 5V DC
Güç tüketimi: 2.5W
Ağırlık: 266g
Boyutlar [mm] (GxDxY): 135x85x40
Garanti: 2 Yıl
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Ağ: Ethernet / WiFi (Opsiyonel)

Sıra çağrısında dikkat çeken yarı saydam tam ekran uyarı

Bağlantı: RJ45 / WiFi
Teknoloji: Android OS 4.2.2

MPEG, MPEG4, AVI, 3GP video codec desteği, BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG 
fotoğraf gösterimi

DIGITAL SIGNAGE INTERFACE

LCD TV/MONITOR 
Gişe Ekranı

Dikkat çekici tam ekran uyarı
Dikkat çekici, ana video üzerinde, yarı saydam, tam ekran 
aktif yapılan çağrı gösterimi.

Merkezi saat, servis veya ek bilgi gösterimi
RSS, bilgilendirme mesajları, flaş gelişmeler, duyurular gibi 
interaktif bilgileri, ekranların alt bölümünden, kayan yazı 
biçiminde gösterim. Merkezi saat gösterimi. 

Melodi seçenekleri
24 farklı seçenekten istediğiniz melodiyi kullanabilir, ses 
şiddetini ayarlayabilirsiniz.

Q-smart DSI LCD gişe ekranıyla, Monitör veya TV'lerinizi sıra çağrı ekranlarına 
dönüştürün. Sıramatik sistemine kablolu veya kablosuz ağ bağlantısıyla 
bağlanan ekranlar, LED ekranların yerine, reklam yayınlayan, TV yayını yapan, 
bilgilendirme ve duyurularınızı görüntüleyebilen, video ve fotoğraflarınızı 
yayınlayan, kurumsal TV'ye dönüşür. 

Özellştirilebilir Gişe ve Bilet numarası metinleri, Sıra numarası yerine çağrı 
yapılan bilete ait özel bilgilerin gösterimi (İsim, telefon numarası...). 
WiFi veya Gigabit Ethernet bağlantısı, HDMI bağlantı ile 4K UHD kalitesinde 
ekran görüntüsü. 
Kare kod, kayan yazı, flash gelişme, RSS gibi seçenekler ile müşterilerinizle 
interaktif etkileşim. 

LCD-TV veya Monitör ile çalışma

Dilediğiniz monitör veya televizyon ile çalıştırabilirsiniz. 
İstediğiniz çözünürlükte, istediğiniz arayüz üzerinden 
kullanabilirsiniz.

Kablosuz veya kablolu haberleşme
İster WiFi, isterseniz Gigabit Ethernet üzerinden lokal ağlarda, 
isterseniz 3G modem ile GSM ağlarında çalışabilirsiniz. Ana 
ekranınız ile sıramatik sisteminiz arasında ki uzaklık kavramını 
yok edebilirsiniz.

4K Ultra HD görüntü kalitesi
Güçlü 4 çekirdekli işlemcisi ve harici GPU ile 4K Ultra HD 
görüntü kalitesi sunar. Video ve diğer görselleriniz, 4K 
kalitesinde, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi görüntülenir.

RSS ile haberler, bilgiler, hava durumu
Dahili RSS servisleriyle, canlı hava durumu, spor, gündem, 
astroloji, kültür sanat, teknoloji, otomobil haberleri ve doviz 
kurlarını canlı olarak görüntüler. 

Popüler video ve resim formatlarını destekler
MPEG, MPEG4, AVI, 3GP, JPEG, PNG, BMP gibi tüm popüler 
video codecleri ve resim formatları desteği, RTSP ile IPTV canlı 
yayın desteği.

info@qsmart.com.trwww.qsmart.com.tr


