
Audio Ghid - AT 100

Sistem Audio Ghid pentru Muzee - OKAYO AT-100
  descarca user manual pentru ATC-110 aici   

Sistemele Audio Ghid pentru Muzee reprezinta cea mai eficienta solutie / instalatie de ghid
audio preinregistrat cu pana la 32 limbi diferite si aproape 1000 mesaje pentru fiecare din
aceste limbi. 

  

  Incepand cu 2010, GBC ofera demo in mod gratuit pentru echipamentele AudioGhid
pentru Muzee Okayo
. Nu trebuie decat sa contactati GBC si sa programati propriul dvs demo.
 

  

Simplitatea tehnologiei de ultima generatie a acestui sistem il face ideal pentru aplicatii de
genul:

      
    -  
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muzee      -  expozitii      -  castele      -  palate      -  biserici      -  catedrale      -  case memoriale      -  siteuri istorice      -  alte aplicatii conexe                                                            Se pot face prezentari audio in maxim 32 limbi diferite si o capacitate maxima de 1800minute  deaudio text sau muzica la nivel de calitate CD. Tastele sunt fluorescentepentru a facilita folosirea in medii mai putin luminoase. Echipamentul este de asemeneaprevazut cu doi conectori pentru casti, astfel doua persoane pot asculta la acelasi echipament. Incarcare mesajelor audio se face cu ajutorul oricarui computer si a software-lui pus ladispozitie pentru cate maxim10 unitatio data. Echipamentele sunt prevazute cu functii extrem de intuitive, nefiind necesar nici untraining pentru operarea lor.        Sistemul AudioGhid pentru Muzee este format din:
    
    -  Receptor AT-100

poate fi folosit de 1 sau 2 persoane in acelasi timp  
    -  Cutie Incarcare si Update continut ATC-110U

pentru incarcarea concomitenta a continutului audio pentru 10 unitati.  
    -  Cutii de incarcare si transport

in functie de numarul de unitati folosite puteti alease cutii de incarcare si depozitare cu
diferite capacitati.   

  

         Componenta Performante de baza   
         AT-100   
    -  Capacitate timp inregistrare (2 Gb): pana la 1800 minute  (stereo) @ 44.1 KHz, 128 kbps 
    -  Numar maxim de limbi diferite: 32
    -  Numar maxim de intrari pentru fiecare limba: 950
    -  Suport inregistrare: SD card incorporat, capacitate 2 Gb
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    -  Format fisiere: FAT-12/FAT-16/FAT-32
    -  Transfer date: prin port USB 1.1 sau 2.0
    -  Viteza download: 0.64 Mbit/sec pentru USB 1.1 si 2.5 Mbit/sec  pentru port USB 2.0
    -  Tastatura: ON/OFF, tasta Play/Stop, taste numerice 0-9, volum +/- (tastele 7 si 9), pauza (tasta 0)
    -  LED indicator: verde = pornit, verde intermitent = playing, rosu = baterii descarcate
    -  Temperatura de operare: -10˚C - 50˚C
    -  Baterii / durata de viata: 2 x acumulatori (Ni-MH 1600 mAh) 1.5 V tip AA / 10 ore sau 2 x baterii alkaline AA / 16 ore.
    -  Consum: 110 mA
    -  Dimensiuni: 28 x 59 x 235 mm (D x W x H)
    -  Greutate: 180 g  (cu baterii incluse)

vezi mai multe in brosura sistemului AudioGhid pentru Muzee Okayo

  
         AV Portal   © 2002-2011 Copyright  
      

  

GBC este reprezentant autorizat pentru sistemele  OKAYO , recunoscute prin fiabilitate şi
flexibilitate deosebite dar şi prin calitatea foarte bună a sunetului, acoperind intreaga plaja de
echipamente si accesorii a echipamentelor de Traducere Simultana si Tour Guide pentru a oferi
solutii profesionale la cel mai bun pret din Romania. In functie de necesitatile dvs sau ale
clientilor dvs GBC va ofera consultanta, proiectare, instalare si mentenanta pentru solutiile
audio tip Audio Ghid pentru Muzee la nivel national.

  

  

  

Descarca aici  prezentarea sistemului Audio Ghid pentru Muzee Okayo.
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http://www.okayo.com/
images/stories/audio_ghid/Audio_Guide_AT-100.pdf
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Urmatoarele  ACCESORII  sunt disponibile optional pentru sistemele Audio Ghid

  

  

Vezi referinte GBC Romania

  

  

  

  

Pentru mai multe informatii contacteaza-ne

  

  Sistem AudioGhid pentru Muzee
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