The Messenger
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De ART-100 is een tijdrooster gebonden omroepsysteem welke berichten,
geluiden of muziek weergeeft op de voorgeprogrameerde tijden, hetzij via
een externe versterker (bv. via een PA-systeem) of, via de geintergreerde
telefoon interface aangesloten op een PBX telefooncentrale.
Door middel van een simpele tekst editor, kan de gebruiker een tijdrooster aanmaken voor weekdagen of geplande verlofdagen.
Berichten kunnen op verschillende manieren weergegeven worden. Hetzij
éénmalig, repetitief of meerdere bestanden repetitief weergeven
Achtergrond muziek kan weergegeven worden telkens er geen berichten
worden weergegeven. Deze muziek kan van een externe bron zoals een
sateliet radio of van een groep vooropgenomen muziek gespeeld worden
Door een optionele externe drukknop aan het systeem aan te sluiten kan
men in noodgevallen, zoals brand of veiligheidsrisicos, een bericht broadcasten
Toepassingen:
Fabrieken & scholen voor dagelijks geprogrameerde berichten
Homes vr ouderlingen voor dagelijks geprogrameerde berichten
In-Store alledaagse promotionele berichten
Multi-Store gesynchroniseerde promo campagnes
Luchthavens & trein stations voor veiligheids herinneringen
Boardcast van berichten tijdens nood- en/of veiligheidstoestanden
On-Hold Marketing met dagelijkse aankondigingen

Optionele Diensten

Speciale Eigenschappen

Gepersonaliseerde berichten
Rechtenvrije Muziek

CD audio kwaliteit mp3 (up to 320 Kbps)
LCD scherm toont huidige status
SD/HDC kaart voor eenvoudige updates
Weekdagen & vakantie uurroosters
Dial/Page a security message via a PBX phone
Achtergrond Muziek
Onderhoudsvrije werking

Technische Specificaties

voicegearstudio

Audio Uitgangen:
1 x Phono Jack mono (600e balanced)
1 x 3.5mm jack mono (unbalanced)
1 x RJ-11 phone jack (> PBX paging)
Audio Ingang:
1 x Phono Jack voor externe geluidsbron
Geheugen:
CD/HC van 4 t.e.m. 32GB max.
Opname Tijd:
+/- 28 uren @320 Kbps mp3 op 4GB
Fisieke Afmetingen:
285 x 135 x 50 mm
Standaard toebehoren:
Voedingsadapter 220/240VAC > 12VDC
1 SD/HC 4GB geheugen kaart
2 Phono snoeren > 3.5mm jack mono
1 snoer 3.5mm jack > 3.5mm jack mono
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