
Upoutejte pozornost
vašich zákazníků s profesionálními displeji  SMART SIGNAGE 

4 věci, které byste měli vědět o SMART SIGNAGE

snadná
instalace

jednoduchá správa 
obsahu

centrální  
management

šetří Vaše
náklady

- záruka s možností rozšíření - spolehlivost - široká škála produktů

3 ROKY
- zajištění servisu na prodejně

13“

105“



Ekonomické výhody
• absence TV poplatků 
• nižší spotřeba oproti klasické plazmě (až 40 %)
• nižší emitované teplo
• komplexní řešení – HW (SoC) pro přehrávání obsahu a SW (MagicInfo) 

pro plánování přehrávaného obsahu

Design
• velmi tenký rám a displej
• atypické formáty 
• videostěna
• mozaika
• semi-outdoor

Profesionální displej
• konstruovaný pro provoz 16 hod. denně 7 dní v týdnu  

nebo pro nonstop provoz
• odvětrávaný na výšku i šířku (možnost otočení o 90°)
• ochrana proti vypálení statického obrazu
• vysoká svítivost

Integrovaný chip (SoC)
• časovač: zapnutí/vypnutí
• distribuce obsahu centrálně nebo lokálně pomocí USB
• přehrávání multimediálních souborů (JPG, SWF, AVI, MKV, ASF, WMV, MP4, MOV,   

3GP, VRO, MPG, MPEG, TS, FLV, VOB, SVI, M2TS, MTS, MP3)
• další formáty (PDF, PPT, podpora HTML5)

SMART 
SIGNAGE

SMART Signage Běžná spotřební TV

Záruka 3 roky 2 roky

Provoz 16 nebo 24 hodin / 7 dní 8 hodin / 7 dní

Integrovaný přehrávač (možnost plánování) Ano Ne

Vzdálené ovládání obsahu Ano Ne

Šablony pro rozvržení obsahu Ano Ne

Automatické zapnutí/vypnutí Ano Ne

Možnost plánování v čase Ano Ne

Mobilní aplikace pro správu obsahu Ano Ne

Nutnost platit TV poplatky (1620 Kč ročně) Ne Ano

Možnost otočení o 90° Ano Ne

Ochrana proti vypálení statického obrazu Ano Ne

Vysoká svítivost Ano Ne

Možnost přidat dotykový/ochranný rám Ano Ne

Nedoporučujeme nákup běžných spotřebních TV. Na spotřební TV není standardně možné provozovat centrální 
správu obsahu a nejsou vhodné pro provoz delší než 8 hodin denně.
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MagicInfo
MagicInfo je technologie, která umožňuje lokální nebo vzdálenou správu multimediálního obsahu jako jsou videa nebo obrázky, 
které můžete podle potřeby různě kombinovat a plánovat jejich zobrazení v požadovaném čase. Toto řešení umožňuje používat 
velkoformátový displej jako samostatnou jednotku bez nutnosti použití externího přehrávače. Obsah je možné přehrávat 
z interní paměti monitoru, externího USB nebo vzdáleně prostřednictvím serveru.

   Create

Play
Schedule

Distribuce a vzdálená správa obsahu
Možnost  řízení obsahu z jednoho místa (centrály) prostřednictvím sítě na pobočky.

Možnost definování vlastních skupin obsahu  
např. dle umístění displeje.

Výlohy

Recepce (bar)  
menuboardy

Recepce (bar) 
pokladny

Běhací pásy
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Příprava obsahu

Schéma použití

Plánování obsahu

Menu



Výlohy

Menuboardy (bar)

Videostěny

Možnosti využití profesionálních displejů

Televize s možností vlastního obsahu

Informační tabule

Displeje u pokladen

Venkovní displej před vchod Displeje u běžících pásů

Více informací na www.chytredispleje.cz


