Deze audio repeater zal uw aankondigingen op regelmatige programmeerbare intervallen
weergeven hetzij voor uw social distancing- en andere promotionele berichtgeving
Vestig de aandacht van uw bezoekers en staf
op social distancing met programeerbare en
chronlogische berichtgeving
Verhoog uw omzet door regelmatig uw klanten
te informeren met uw wekelijkse promoties en
leid ze naar het restaurant en cafetaria
Geef uw bezoekers een warme verwelkoming
in uw winkels, kantoren of werkplaatsen, en
trek hun aandacht op uw service en veiligheid

Gepersonaliseerde Berichten
Uw berichten aan klanten, personeel of bezoekers,
zullen altijd positieve resultaten opleveren. Maar om
doeltreffend te zijn, moeten ze regelmatig herhaald
worden om duidelijk gehoord te worden door iedereen.
voicegearstudio

Specfifieke Eigenschappen
Industriële robuste MP-3 player
Conform aan de ISO 11172-3 mp3 norm (tot 320 Kbps)
Audio bestand weergave van op een USB geheugen
Bestanden copiëren op het USB geheugen via PC/laptop
Ingang voor achtergrondmuziek + bericht uitgang
Regelbaar volume niveau van de berichtenuitgang
Schakelbare Ingebouwde speaker/monitor
Voedingsadpator 220VAC/5VDC

We werken met verschillende professionals, artiesten,
elk in hun moedertaal, om de juiste en aangename
sfeer te creëren. Raadpleeg ons en maak gebruik van
onze expertise door uw teksten per e-mail aan ons op
te sturen en wij zullen u onze beste service en prijs
waarborgen om uw voice-over berichten te kunnen
weergeven via onze Audio repeaters

Beschikbare bedrijfsmodi :
Automatische weergave met configureerbare intervallen van 1 tot 60 min.
Sequentieel afspelen van max. 99 bestanden in chronologische volgorde

Aankondigingen op PA-systeem met vaste tussenpozen
Muziek en berichten voor industrie en entertainement
Séquenciële berichten mbt “social distancing”
Wachtzalen van dokters groepspratijken en hospitalen
Waarschuwingsbericht voor sluitingstijd garage / parking
Leid klanten naar restuarants en/ of cafetaria
Vestig de aandacht op een product tijdens promotie
Verbale berichten voor automaten

Meegeleverd toebehoren :
1 pluggable USB geheugen
1 Voedingsadpator 220AVC/5VDC
1 audio snoer (2 x Jack 3.5mm Mono)
1 snoer voor de muziek ingang (Cinch/ 3.5mm Mono)
1 muurmontage adaptor voor de repeater

Toepassingsdomeinen

Optioneel toebehoren
AA-215 45 Watt RMS versterker voor dito player
Type audio bestand
Aantal ingangen
Aantal uitgangen
Max uitgangsniveau

MP3 (max 320 Kbps )
1 voor de externe muziekbron
1 voor berichten + muziek
200mV max
Type geheugen
USB drive 32Go max)
Max. aantal bestanden
99 in séquenciële weergave
Interval tussen berichten . 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
5 VDC > voedingsadaptor
Voedingsspanning
Externe afmetingen
122x 92 x 30 mm
Netto gewicht toestel
Social distancing bericht

0.152 Kg zonder voedingsadaptor
1 vooropgenomen bericht inbegrepen
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