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Matrix Ana Yönlendirme Ekranı

Sınırsız ek satır desteği

42x10 piksel çözünürlük

Kayan yazı bilgilendirme mesjaı 

75mm karakter yüksekliği

Ultra Kırmızı Matrix LED ekran teknolojisi, 
uzun yıllar kayıpsız çalışma

Düşük güç tüketimi
Kullanılan ultra kırmızı dot matrix led teknolojisiyle sadece 14W 
güç tüketerek çalışır, cüzdanınızı ve doğayı koruyabilirsiniz.

Kayan yazı gösterimi

Kayan yazı bilgilendirme mesajları ile çağrı yapılmadığı 
durumlarda, müşterilerinize kurumsal mesajlarınızı 
iletebilirsiniz.

Melodi seçenekleri
Kurumsal melodinizi yükleyebilir, ses şiddetini ayarlayabilir, 
istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Özel teknoloji, 1200m haberleşme
Geliştirilmiş üstün haberleşme teknolojisi sayesinde 1200 
metre uzaklıkta çalıştırabilirsiniz.

Windows true type font desteği
Tüm windows fontları ile uyumlu çalışır, gişe numarası ve bilet 
numarası için farklı yazı tipi stilleri uygulayarak, çağrı yapılan 
numarayı veya gişeyi farklı görünümüyle vurgulayabilirsiniz.

Hohe Sichtbarkeit
Die Höhe von 75mm, 180 Grad Betrachtungswinkel kann in Ihrer 
gewünschten Position in Ihrem Wartezimmer verwendet werden. In 
Anwendungen mit mehreren Hauptfenstern können Sie sie mithilfe 
des Pfeils für die Mautstelle anzeigen.

Teknik Özellikler

API Desteği
Çağrı: Evet
Kayan yazı: Evet

Donanım Özellikleri

Çalışma voltajı: 12V DC
Güç tüketimi: 10W (satır başına)
Ağırlık: 980g (satır başına)
Boyutlar [mm] (GxDxY): 335x25x128 (satır)
Garanti: 2  Yıl
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Ağ: RS485 Half Duplex / USB (Opsiyonel)

Yüksek görünürlük
75mm karakter yüksekliği, 180 derece görüş açısı bekleme 
salonunuzda dilediğiniz pozisyonda kullanabilirsiniz. Birden fazla ana 
panel olan uygulamalarda gişe yönünü ok kullanarak 
görüntüleyebilirsiniz.

API desteği
Kurumunuza sağlanacak API ile yazılım veya otomasyon 
uygulamalarınıza kolaylıkla entegre edebilirsiniz.

Bağlantı: RJ11 
Teknoloji: LED Matrix

Matrix serisi ana yönlendirme panelleriyle sıra yönetimi sistemlerinizde, hizmet 
alacak müşterilerinizi çağrıyı yapan personele veya odaya yönlendirin. 

Kullanılan özel led teknolojisi ile 10 yıldan daha uzun süre ışık 
gücünde kayıp olamadan kullanabilirsiniz. Standart olarak 
sunulan 2, 3, 4 ve 5 satır seçeneğinin yanı sıra, 
dilediğiniz kadar ek satır ekleyebilirsiniz.  

True Type fontları ile kullanım

Genel Özellikler
Çözünürlük: 42x10 led
LED-Teknolojisi: Matrix 
LED-Renkleri: Kırmızı
Şase rengi: Siyah
Sıra satır sayısı: 1,2,3,4,5
Arttırılabilir ek satır: Evet

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

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


