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Obraz nebo FrameXX?
 zobrazuje motivy umístěné v paměti

 díky barevným variacím rámu vhodný

 meteo stanice – zobrazení předpovědi

 snadno se ovládá a díky synchronizaci

obrazu, síti LAN nebo na internetu
počasí z 10 miliónů míst, stále
aktualizováno z internetu

 aktualizace prezentace (i probíhající)
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do mnoha interiérů

a automatickému režimu pracuje zcela sám

 po zapnutí může automaticky startovat
libovolná prezentace

 Rozměry: 36 cm x 25,5 cm x 3 cm
 Moderní kovový design
(dřevěný rám potažený kovovou fólií)
 Barva pasparty (zařízení) bílá a černá
 Standardní příslušenství obsahuje 10 barevných
variant rámů
 Možnost speciálních typů rámů i dle RAL/CMYK
 AG LCD panel 13,3“, maximální pohledový úhel +/178°, rozlišení 1280 x 800 bodů, poměr stran 16:10,
nastavitelné LED podsvícení, zobrazení až full HD
videa (1920 x 1080 bodů)
 Podpora orientace na šířku i na výšku
 Stojan umožňuje libovolné umístění, lze použít
i VESA rozteč 75 mm (4 x M4)
 Nízká spotřeba energie (6 W)
 Nízká váha (850 g)
 Jednoduchá výměna rámu (30 sek) bez nářadí
 Ovládání dálkovým ovladačem, tlačítky na zadní
straně, přes intranet/VPN nebo pomocí FrameXX
cloudu
 Napájení 100–240 V / 12 V / 2 A
 Wi-Fi B/G/N, LAN RJ-45, externí Wi-Fi anténa na
SMA konektoru (vysoká citlivost)
 2 x 2 W reproduktory
 1x stereo audio out (jack konektor 3.5 mm)
 3 x USB, 1 x SD/MMC, vnitřní paměť 6,5 GB

Umístění na výšku

Obraz nebo FrameXX?
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PRO

 Rozměry: 71 cm x 45 cm x 6,5 cm
 Moderní dřevěný rám
Výběr z více než 50 dalších typů rámu, možnost
výroby rámu dle RAL/CMYK barvy
 TFT-LCD Full HD panel 27“
W-LED podsvícení, pohledový úhel +/- 170°
(na šířku), vysoký kontrast (typ) 1000:1, jasný obraz,
rychlá odezva (typ):1 ms (GtG)
 Velmi jednoduchá výměna rámu a pasparty
 Transparentní 3 m napájecí kabel
 Wi-Fi B/G/N (2.4/5 GHz)
 2 x 2 W reproduktory
 2 x USB, vnitřní paměť 13 GB
 Špičkový průmyslový IPS full HD panel
 PRO32
184,0 cm x 53,4 cm x 5,6 cm
PRO431 107,0 cm x 66,2 cm x 4,5 cm
PRO491 120,0 cm x 73,3 cm x 4,9 cm
PRO551 138,8 cm x 85,7 cm x 4,9 cm
PRO650 157,1 cm x 94,8 cm x 6,9 cm
 Jas 450 cd/m2 (PRO321 350 cd/m2)
 Wi-Fi B/G/N (2.4 GHz), LAN
 Nízká spotřeba (typicky PRO431 56 W (EPA 6.0))
 Reproduktory 2 x 10 W, USB 2.0, uSD, paměť 13 GB
 Certifikováno pro 24/7 provoz, na šířku i výšku
 Nastavení pomocí DO, LAN nebo CONTROL cloudu
+ společné FrameXX vlastnosti
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Velikost 32“–65“
Dřevěný rám, rámy na zakázku
Volitelný ovládací spodní pruh (možnost
Vestavěný počítač s Android, 4-jádrový
procesor, (paměť 2 GB RAM, 16 GB flash NAND]
celoobrazovkového režimu)
 Vícebodové dotykové ovládání (10)
 Chráněno 4,5 mm sklem (bezpečnostní vrstvené),
matný povrch (anti-glare,1-vrstvé)
+ vlastnosti PRO
+ společné FrameXX vlastnosti
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SIGN2
DigitÁlnÍ
REKLAMA

 Velikost 10“–22“
 Průmyslové provedení, IPS full HD panel (ne 10“)
 Vestavěný Android počítač, 8-jádrový procesor,
paměť 1/8 GB, RTC, bez hlavní baterie
 Neutrální systém (root) OS 4.4.4/6.0.1, Google
play, volitelný ovládací spodní pruh, (možnost
celoobrazovkového režimu)
 Vícebodové dotykové ovládání (10)
 Orientace na šířku / na výšku, VESA uchycení
 3 x USB, 1 x SD, 1 x Wi-Fi B/G/N (2.4 GHz), 1 x LAN
 Volitelně PoE (10“-22“), PIR, RS232, webcam, mic










Rozměry: 10,6 cm x 10 cm x 2,4 cm
Robustní kovové provedení, interní hodiny
Vnitřní i vnější IrDA čidlo (1 m kabel), IR ovladač
Odnímatelná Wi-Fi anténa (SMA konektor)
LAN, Wi-Fi B/G/N (2.4/5 GHz), IrDA, HDMI
(4 K video 3840 x 2160 px)
2 x USB, 1 x SD, vnitřní paměť 13 GB
Audio / Video (cinch) out, RS-232 (Canon DB-9),
volitelně: HDMI VGA (až full HD)
Univerzální kovový držák, HDMI kabel 1,5 m
Zdroj napájení 5 V/2 A

Základní řada zakázkových rámů

VLASTNOSTI
 Bezdrátový multimediální přehrávač fotografií, videa
a internetu, Přehrávání z vnitřní paměti, USB, SD, LAN, Wi-Fi,
UPnP, SMB, FTP, Flickru, Instagramu, Facebooku, Dropboxu,
YouTube nebo internetu
 Přehrávání IP TV* (free seznam v rámci nezaručeného provozuBBC, ČT, RTL), možnost rozšíření o placené kanály
 Připojení pomocí Wi-Fi B/G/N nebo Ethernet LAN portu, funkce
Miracast (pouze HOME, SIGN)
 Naprosto tichý provoz bez ventilátoru
 Projekce fotografií (JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF) s možností hudby
na pozadí (MP3), podpora až 40 MPx fotografií
 Prezentace videa až do 4 K (pouze SIGN) 3840 x 2160 px
(MPEG4, MKV, AVI, TS, MTS, 3GP), přímá podpora formátu MOV
(iPhone/iPad) a MP4 (Android), podpora HTML5
 Automatický start poslední prezentace po zapnutí (cokoliv)
 Volitelná orientace (na šířku / na výšku), režim 50 Hz i 60 Hz
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VPN
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CONTROL

 Přímé ovládání v rámci intranetu/
VPN z prohlížeče pomocí IP adresy
 Detailní vzdálené nastavení
 Není třeba internetové připojení









Vzdálené ovládání přes FrameXX cloud
Centrální dohled
Detailní vzdálené nastavení
Práce se skupinami
Tvorba playlistu, časovače
Vzdálené vypínání/zapínání
Lze ovládat i s free licencí (omezené
funkce, neomezený počet zařízení)
 Vzdálená centrální aktualizace firmware
 Detailní záznam o provozu…

TYPICKÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ
 Domácnosti – zobrazení fotografií
z dovolené, zaslání fotografií na dálku,
kombinace s využitím přesné předpovědi
počasí či informačního RSS kanálu
 Recepce, showroomy, výstavy, muzea,
galerie, divadla, čekárny – zobrazení
souborů fotografií či videa na jednom místě
(úspora prostoru), podpoření značky, odlišná
atmosféra v dřevěném rámu
 Restaurace, hotely, prodejny (vč. řetězců),
firemní pobočky – automatizované
prezentace nabídek, úspora za tištěnou
reklamu, možnost rychlé a časté změny,
centrální distribuce obsahu z jednoho místa
 Interní firemní prostory – informační
„nástěnka“, prezentace vlastních akcí,
fotografie zaměstnanců (sociální sblížení)
 Školy, úřady – automatizované poskytování
aktuálních informací, vzdělávání

*

IP TV obsahuje vysílání v jazyce českém, anglickém,
německém, francouzském a ruském.











Přehrávání playlistů
Přehrávání i celé vnořené struktury adresářů, offline streamování
Zpracování HTML5 videa (i dle css stylů)
Pokročilé časovače (neomezený počet), plánování, automatická
synchronizce obsahu
Volitelné informační pruhy, předpověď počasí (aktuální den
+ 2 následující dny), RSS info, text, obrázek, volitelná pozadí
(i propustná a polopropustná)
EXIF info + EXIF informační pruh, základních 20 údajů (info
o fotografii, o fotoaparátu, o objektivu, textová pole…)
Přechodové efekty, časování snímků, rychlosti, volitelné pořadí
snímků, off-line kopírování…
Přehrávání dle typu souborů, dle data (pevný, plovoucí časový
interval)
Kontextová souborová nabídka – kopírování, mazání, start…

