2N® IP Audio Decoder Lite

Učinkovito širjenje informacij
2N IP Audio Decoder Lite je IP sistem ozvočenja, ki s preprostim priklopom na zunanji ojačevalnik
zagotovi možnost kvalitetnega predvajanja različnih audio vsebin preko IP omrežja (npr.večje
število trgovin po Sloveniji). Pri preprosti administraciji (preko spletnega brskalnika) lahko kreirate
različna območja za predvajanje (npr. različne poslovalnice) in audio vsebino predvajate po vaših
željah.
Z uporabo sistema ozvočenja IP audio pridobite možnost centralnega nadzora (npr. upravljanje
z vsebino vseh poslovalnic v Sloveniji iz centralne enote v Ljubljani) nad predvajano vsebino, zato ne
boste omejeni z lokacijo oddajanja. V primeru izpada povezave s strežnikom, pa nemoteno delovanje
zagotovite s predvajanjem vsebine na MicroSD spominski kartici. Sistem omogoča tudi kreiranje
časovnih pravil, kar pomeni, da se ob določenem časovnem obdobju samodejno sproži predvajanje
želene vsebine. 2N IP Audio Decoder Lite predstavlja idealno rešitev za ozvocenje v trgovskih centrih,
restavracijah, fitnes centrih, ordinacijah ipd.

Zakaj izbrati IP Audio Decoder Lite?
•
•
•
•
•
•
•
•

Efektivno predvajanje oglasnih sporočil
Prenos vsebine preko računalniškega omrežja (poljuben predvajalnik)
Predvajanje na različna prednastavljena območja
Priklop do 10000 lokacij
Centralen nadzor
Rezervna povezava preko MicroSD kartice
Preprosta namestitev
Preprosta in udobna uporaba

Uporaba:

•
•
•
•
•
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•
•
•
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Trgovine
Restavracije
Nakupovalni centri, poslovne stavbe
Wellness in fitnes centri
Proizvajalci ojačevalnikov
Sejmišča
Letališča
Hoteli
Avtobusne in železniške postaje
Zapori
Ostali
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Primer povezave:

Ključne prednosti
Predvajanje spletnega radia
Možnost predvajanja spletnega radia je idealn rešitev za restavracije in trgovine, ki potrebujejo glasbo v ozadju. Rešitev ne zahteva
kreiranja seznama za predvajanje ali uporabe zgoščenk.
Multicast
Multicast omogoča predvajanje ene vsebine na večjem številu končnih naprav in tako ni potrebno uporabiti številnih izvorov
glasbe.
Planer
2N IP Audio Decoder Lite omogoča kreiranje časovnih pravil ob katerem se na ozvočenju predvaja izbrano oglasno sporočilo. Tako
lahko kreirate avtomatiziran sistem za oglaševanje.
Centralen nadzor sistema
Ker sistem deluje na osnovi IP tehnologije je mogoče vsebino in glasnost nadzorovati iz oddaljene centralne točke. Tako lahko spremembo vsebine
ali glasnosti opravite, kar preko vašega osebnega računalnika ali tabličnega računalnika.

Tehnični parametri
Avdio priključek

Napajanje

1x Stereo 3.5mm

Napajalnik

Digitalni priključki
Izhod

1x rele 24V 1A AC/DC

Vhod

1x vhod od 5 do 24V DC

Avdio parametri
Kompresija
Pasovna širina

ik

MPEG-1 Audio Layer II (MP2)
32-320kbps

12V DC / 2A

Rezervno predvajanje
MicroSD card

max. 32GB

Dimenzije in teža
Dimenzije
Dimenzije z L profilom
Teža

105 x 34 x 86 mm
130 x 34 x 86 mm
300 g
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