Qbic-spelare
med Smartsign.
Stor skillnad i
en liten låda.
Spar tid och slipp bekymmer.
Fokusera mer på ditt innehåll och mindre på installation
och tekniskt krångel. Qbic-spelaren kommer alltid med
den senaste versionen av Smartsign förinstallerad.
Det enda du behöver välja är om du vill ha en lokal
installation eller använda vår molntjänst.

Alla skärmar, nya som gamla.
Äldre skärmar som inte längre stöds av de lösningar
som finns på marknaden kan nu enkelt återupplivas
med en påkopplad Qbic-spelare.

En låda med det lilla extra.
Qbic-spelaren har också stöd för fjärråtkomst via bl.a
Teamviewer för support men även för underhåll från t.ex
IT-avdelningar. Spelaren har även stöd för touchskärmar och inbyggt minnesskydd ifall
något går fel. Allt i ett robust skal som
klarar tuffa miljöer.

Boka en personlig demo

Skicka oss bara ett mail med ditt namn och telefonnummer till
info@smartsign.se så hör vi av oss. Vi går igenom steg för steg hur
du kan använda våra smarta lösningar för just dina behov. När du bokar
en demo kontaktar vi dig och stämmer av vilka behov du har och bokar in
en onlinedemo. Det här gör vi ofta direkt samma dag över nätet.

Spelare FHD-100
från Qbic Technology
Produktnummer:
SDM-QBIC-FHD100-S

+46 10 410 77 00 / info@smartsign.se / smartsignmanager.com
Smartsign grundades 1998 i Sverige och är nu en av världens ledande tillverkare av digital signage-programvara för publicering och
hantering av intern och extern kommunikation. Idag har Smartsign kontor i delar av Europa, Mellanöstern och Australien. Smartsigns
programvara finns på skärmar i över 30 länder och har blivit den mest efterfrågade programvaran för digital signage i hela branschen.

Den lilla lådan
med det stora
innehållet.
Tekniska specifikationer

FHD-100

Funktioner
Operativsystem............................................................... Android 5.1
Upplösning............................................................................... 1080p
CPU............................................................. ARM Quad-core 1.6GHz
Minne.................................................................................2GB DDR3
Lagring............................................................................ 8GB eMMC
Videoformat...............................................................H.264/MPEG- 4
Bildformat......................................................................... JPEG/PNG
Skärmläge.......................................................Landskap och porträtt
Audioformat................................................................................. MP3
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IO-gränssnitt
Ethernet.......................................................... 1 x RJ45 (10M/100M)
WLAN................................................ 802.11 b/g/n, med 2dB antenn
HDMI........................................................... 1 x HDMI 1.4a med CEC
USB............................................. 3 x USB2.0 / 1 x Micro USB (ADB)
Analog stereo ut..................................................... 1 x 3.5mm stereo
Digital stereo ut.................................................................. 1 x SPDIF
COM..........................................................................1 x RS-232 port
Expansion lagring...............................................1 x Micro SDHC slot

Material och miljö
Dimensioner (BxDxH)......................................... 139 x 128 x 30 mm
Vikt...................................................................................... 510 gram
Montering..........................................................Enkel väggmontering
Skal.....................................................................................Aluminium
Miljö arbetstemperatur .......................................................... 0~50°C
Miljö förvaringstemperatur.......................................... -20°C till 60°C
Miljö fuktighet............................... 5% till 90% (icke-kondenserande)
Effekt............................................................................. DC 12V, 1.5A
Certifikat......................................................................CE/FCC/RoHS
Garanti.......................................................................................... 1 år
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