Qbic BXP-300/301
med Smartsign.
Fokus på skärpa
med 4K video.
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.

Följsam 4K upplösning*

En kraftfull videoprocessor hanterar hög framerate,
enkelt ansluten till dina 4K-skärmar. BXP-301 stöder
också 1080p HDMI för PiP.

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.
*4k UHD Video, övrigt innehåll visas i 1920*1080.

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 BXP 300/BXP301
från Qbic Technology
Produktnummer:
SDM-QBIC-BXP300-S
SDM-QBIC-BXP301-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.

Följsam 4K
upplösning
BXP-300/BXP-301

BXP-300

Funktioner
Video Playback Engine ................... H.265 4K@60p, H.264 4K@30p
Videoupplösning ................................. 4K UHD 3840*2160 @60fps*
Upplösning övrigt innehåll............................................... 1920*1080
HDMI CEC ....................................................................................Ja
Operativsystem .............................................................. Android 5.1
Skärmorientering........................................... Landskap och porträtt*
CPU ...........................................................ARM Quad-core 1.8GHz
GPU ..................................................................................Mali-T764
Minne ........................................................................................ 2GB
Lagring ..........................................................................32GB Minne
Garanti ........................................................................................ 3år

IO-interface
Ethernet ............................................. 10/100/1000 Gigabit BASE-T
WLAN .......................................................................... 802.11 b/g/n
Bluetooth .................................................................................... Yes
USB ............................................................................... 2 x USB2.0
ADB ............................................................. 1 x Micro USB for ADB
Analogt ljud ..................... 1 x 3.5mm stereo ut / Mic-in (kombojack)
Digitalt ljud ............................................................ 1 x SPDIF output
COM-port ................................................... 1 x RS-232 control port
Expansionsplats............................................... 1 x Micro SDHC slot

Material och miljö
Dimensioner (BxDxH) ...... 165x118.5x27mm (6.49” x 4.66” x 1.06”)
Fäste .................................. Enkelt väggfäste/VESA fäste 10x10 cm
Drifttemperatur.................................-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Lagringstemperatur..........................-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Skal ...................................................................................Aluminum
Anti-theft lock compatible ............................................................Ja
Certifieringar ................................................... CE/FCC/RoHS/BSMI
Strömadapter ................................................................DC12V, 1.5A

BXP-301 s

PiP.............................................................................1080p HDMI In

*Ej stöd för 4k UHD Video i porträttläge.

BXP-301

