Din skärm behöver en mediaspelare för att uppdatera och
visa innehållet på skärmen. Det finns intern och extern
mediaspelare – skillnaden får du koll på nu!
Interna mediaspelare
Interna mediaspelare installeras direkt på
skärmen. Resultatet blir en kraftfull digital
informationsskärm. PLAYipp rekommenderar
skärmar med inbyggd mediaspelare från
Philips, Samsung och LG.
Flexibelt & smidig t
Detta är en flexibel och smidig lösning, som
ger tillgång till all funktionalitet i PLAYipp
plattform. Det går snabbt att komma igång
med och det finns ingen uppstartskostnad
– den enda kostnaden är licenskostnaden.

Så fungerar det!
Skärmen kan antingen levereras med mjukvaran installerad och klar, eller enkelt installeras
av slutanvändaren när skärmen är på plats.
Automatiska installationer
När ny mjukvara finns tillgänglig installeras
den automatiskt på skärmen, utan att ni som
användare behöver göra någonting. Enklare än
så blir det inte.
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Interna mediaspelare
Teknisk specif ikation för Philips, Samsung & LG
Antal y tor

Upp till 20 st

Bilder

Ja

PDF

Ja

Energisparläge

Ja

Uppdateringar

Var 60:e sek

Budskapsmallar

Ja

Ljud

Ja

Touch

Ja*

Wi-Fi

Ja

HTML

Ja

Video

Ja

Videoström (UDP)

Nej

Ethernet

Ja

Of fice-dokument

Ja

HD video

Ja*

Interna webblänkar

Ja

Externa webblänkar

Ja

* Av vikelser kan förekomma mellan olika skärmmodeller.

L äs mer om kompatibla modeller

>
>
>

Skärmar av Philips med s töd för PL AY in
Skärmar av Samsung med s töd för PL AY in
Skärmar av LG med s töd för PL AY in

Extern mediaspelare
Video i full HD, komplexa skärmlösningar och
hög prestanda, den externa mediaspelaren
PLAYport HD, överträffar alla förväntningar.
Rik tig t kraf tpaket
PLAYport HD är ett riktigt kraftpaket. Trots att
den är liten och smidig klarar den utan problem av att visa video i full HD. Dessutom kan
den hantera upp till 20 olika skärmytor, vilket

möjliggör avancerade skärmlösningar
toppade med snygga grafiska element.
Full f lexibilitet
PLAYport HD stödjer även bilder, webbobjekt,
PDF-filer, Office-dokument och budskapsmallarna i plattformen. Ni får full flexibilitet att publicera precis så
som ni själva vill.

L äs mer PL AYpor t HD

>
>

Installationsguide
Konf iguration av nät verk

Teknisk specif ikation för PL AYpor t HD
Mått

46x21x109 mm

Wi-Fi

Ja

Bilder

Ja

Energisparläge

Ja

Vik t

57 g

Ethernet

Ja

PDF

Ja

Touch*

Ja

Lagring

8 GB

Of fice-dokument

Ja

Ljud

Ja

Videoström (UDP)

Ja

Antal y tor

Upp till 20 st

Budskapsmallar

Ja

Video

Ja

Interna webblänkar

Ja

Uppdateringar

Var 60:e sek

HTML

Ja

HD video

Ja

Externa webblänkar

Ja

* Av vikelser kan förekomma mellan olika skärmmodeller.
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