RECEPTIONSPAKET
Produktblad
•	Välkomna dina besökare med
en levande presentation.

•	Visa upp företagets senaste nyheter
och bästsäljande produkter.

•	Ändra skärminnehållet med
ett enkelt knapptryck.

Att välkomna dina besökare med en receptionsskärm är ett
fantastisk sätt att ge ett positivt första intryck av ditt företag.
Det öppnar för en värld av obegränsade möjligheter oavsett om
det är information eller underhållning som du vill erbjuda dina
besökare. Visa upp företagsinformation, lyft fram företagets
nyheter eller senaste produkter, spela upp en film om
verksamheten, presentera väder eller följ sociala medier.
Tillsammans med en mediaspelare och våra lättanvända
programvara innebär våra digitala presentationsskärmar slutet
för statiska, livlösa väggaffischer. Skräddarsy design och
innehåll efter dina behov. Vårt system är lätt att använda och
skalbart, och med våra konsult- och installationstjänster är du
aldrig ensam.
LED-skärmarna finns i 55 och 65 tums storlek så att du kan vara
säker på att ditt budskap kommer fram även i stora
receptionsutrymmen. Välj det paket som passar dina behov
bäst och gör det mesta av en kostnadseffektiv kundupplevelse.

RECEPTIONSPAKET

Vi på Toshiba tror att riktigt framgångsrika organisationer är de som kommunicerar sin information på det effektivaste sättet. Alla
våra produkter syftar till att hjälpa er att nå detta mål.

Skärm
Tillverkare

Toshiba

Modellnamn

TD-E553/TD-E653

Storlek

140 165 cm
(55”/65”) – (UHD 65”)

Upplösning

1080p

Ljusstyrka

400 cd/m2

Skärmdelning

Ja

Rekommenderad daglig
användning (timmar)

16/7

Vikt (kg)

17,5/26

Mediespelare
Internt lagringsutrymme

Lagringsteknik: 16 GB eMMC 5.0 (MLC)

Trådlös uppkoppling

Dualband Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Operativsystem

Android TM 5.1.1 Lollipop

Videoformat som stöds

DAT/MPEG/MPG/TS/TP/VOB/ISO/AVI/MP4/
MOV 3GP/FLV/MKV/M”TS/MTS/M4V/WMV/ASF

Ljudformat som stöds

MP2/MP3/WMA/WAV/OGG/OGA/FLAC/ALAC/
APE/AAC

Bildformat som stöds

JPG/PNG/BMP/PDF

Mått

2,7 x 12,8 x 12,8 cm (H x D x B)

För mer information, kontakta din lokala Toshiba-partner
Toshiba Tec Nordic AB
Box 1488, 171 28 Solna
Besöksadress:
Frösundaleden 2B, 169 70 Solna

Together Information är Toshibas vision för hur individer och organisationer
skapar, spelar in, delar, hanterar och visar idéer och information.
Visionen baseras på vår tro att riktigt framgångsrika organisationer är de
som kommunicerar sin information på det effektivaste sättet.
Vi gör det möjligt, tack vare en integrerad portfölj av industrispecifika
lösningar som alla speglar Toshibas engagemang för vår planets framtid.

Telefon
+46 8 734 46 00
Webbplats
www.toshibatec-tnd.com
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